


 

 

١  )    (  

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وحيلاكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس

  كتاب الوحي
  باب بدء الوحي

٣  - رضي اهللا عنها-املؤمنني  عن عائشة أم- ها قالتأن :ل ما بدئ به رسول اهللا أو
 إالّ من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤياً -صلى اهللا عليه وسلم-

هو ث فيه وب إليه اخلالء وكان خيلو بغار حراء فيتحنحب مثُ ،جاءت مثل فلق الصبح
التعبثُ ،د لذلكد الليايل ذوات العدد قبل أن يرتع إىل أهله ويتزويرجع إىل خدجية  م
فيتزوقالف ،اقرأ :وهو يف غار حراء فجاءه امللك فقال د ملثلها حىت جاءه احلق: 
 :فقال ،أرسلين مي اجلهد ثُين حىت بلغ منفأخذين فغطّ :قال ،ما أنا بقارئ: فقلت
 :أرسلين فقال ما بقارئ فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد ثُما أن :قلتف ،اقرأ
﴿: فقال ،فأخذين فغطين الثالثة مث أرسلين :، قالما أنا بقارئ :فقلت ،اقرأ    

                 ﴾]فرجع ]٣-١ :العلق 
يرجف فؤاده فدخل على خدجية بنت خويلد  -صلى اهللا عليه وسلم-ها رسول اهللا بِ

 فقال خلدجية ،لوه حىت ذهب عنه الروعفزم ،لوينلوين زمزم :فقال -رضي اهللا عنها-
خدجية كال واهللا ما خيزيك اهللا  :فقالت ،لقد خشيت على نفسي :وأخربها اخلرب

 وتكسب املعدوم وتقري الضيف وتعني على نوائب مل الكلّك لتصل الرحم وحتإن أبداً
احلق فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 

 ر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين فيكتب من اإلجنيلتنص ًءخدجية وكان امر
 يا ابن عم :عمي فقالت له خدجيةقد  كبرياً بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخاً

 صلى اهللا-فأخربه رسول اهللا  ؟يا ابن أخي ماذا ترى :امسع من ابن أخيك فقال له ورقة
 هذا الناموس الذي نزل اهللا على موسى يا ليتين :فقال له ورقة ،خرب ما رأى -عليه وسلم
ى اهللا عليه صل-فقال رسول اهللا  ،إذ خيرجك قومك ؛اًليتين أكون حييا  فيها جذعاً
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٢  )    (  

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وحيلاكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس

عودي  به إالّ مل يأت رجل قط مبثل ما جئت ،نعم :قال ؟هم خرجيم وأَ :- وسلم
  .مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي مثُ ،مؤزراً وإن يدركين يومك أنصرك نصراً

جابر بن عبد اهللا األنصاري قال وهو حيدث عن فترة الوحي فقال يف  نّإ - ٤
من السماء فرفعت بصري فإذا امللك الذي  صوتاً عتبينا أنا أمشي إذ مس :حديثه

 :منه فرجعت فقلت ]١[جاءين حبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض فرعبت
زمفأنزل اهللا تعاىل ،لوينلوين زم :﴿                

      ﴾  قولهإىل: ﴿       ﴾ ]فحمي الوحي وتتابع  ]٥- ١: املدثر
تابعه عبد اهللا بن يوسف وأبو صاحل وتابعه هالل بن رداد عن الزهري وقال يونس 

  .]٢[بوادره :ومعمر
عبد اهللا  أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنّ :عن الزهري قال - ٧

هرقل أرسل إليه يف ركب من  أنّ يان بن حرب أخربهأبا سف بن عباس أخربه أنّ
ماد  -صلى اهللا عليه وسلم-بالشأم يف املدة اليت كان رسول اهللا  اراًقريش وكانوا جتّ

فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم يف جملسه وحوله عظماء 
ه الرجل الذي يزعم أن هذابِ كم أقرب نسباًأي :دعاهم ودعا ترمجانه فقال مالروم ثُ
أدنوه مين وقربوا أصحابه  :فقال ،هم نسباًأنا أقرب :فقلت :قال أبو سفيان ؟نيب

ي سائل هذا عن هذا الرجل فإن إن ]٣[قل هلم :قال لترمجانه مثُ ،فاجعلوهم عند ظهره
 لعنه مث كان أو لكذبت كذباً لوال احلياء من أن يأثروا علي !فواهللا ،كذبين فكذبوه

فهل قال هذا  :قال ،هو فينا ذو نسب :قلت ؟كيف نسبه فيكم :ما سألين عنه أن قال
                                                

  .على بناء اهول): فَرعبت( :قوله ]١[
 .جف فؤادهمقام ير): بوادره( :قوله ]٢[
 .ألصحابه: أي): قل هلم( :قوله ]٣[
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٣  )    (  

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وحيلاكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس

 ،ال :قلت ؟فهل كان من آبائه من ملك :قال ،ال :قلت ؟القول منكم أحد قط قبله
أيزيدون أم  :قال ،بل ضعفاؤهم :قلت ؟ضعفاؤهمتبعوه أم افأشراف الناس  :قال

أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل  فهل يرتد :قال ،بل يزيدون :قلت ؟ينقصون
 :قال ،ال :قلت ؟فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال :قال ،ال :قلت ؟فيه

ومل متكين  :قال ،ة ال ندري ما هو فاعل فيهاال وحنن منه يف مد :قلت ؟فهل يغدر
كيف ف :قال ،نعم :قلت ؟فهل قاتلتموه :قال ،غري هذه الكلمة كلمة أدخل فيها شيئاً

قلت ؟اهكان قتالكم إي: ماذا  :قال ،ا وننال منهاحلرب بيننا وبينه سجال ينال من
واتركوا ما يقول آباؤكم  اعبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئاً :يقول :قلت ؟يأمركم

ك عن نسبه سألت :قل له :فقال للترمجان ،ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة
وه فيكم ذو نسب فذكرت أنك هل قال كذلك الرسل تبعث يف نسب قومها وسألت

 :لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت :قلت ،فذكرت أن ال ؟أحد منكم هذا القول
 ،قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن الرجل يأتسي بقول قيل 

وسألتك هل كنتم رجل يطلب ملك أبيه  :قلت ،ملك فلو كان من آبائه من :قلتف
ه مل يكن ليذر فذكرت أن ال فقد أعرف أن ،تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال

الكذب على الناس ويكذب على اهللا وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم 
ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت  فذكرت أنّ

هم يزيدون وكذلك أمر اإلميأنأحد سخطة لدينه بعد أن  ان حىت يتم وسألتك أيرتد
ختالط بشاشته القلوب وسألتك  ]١[يدخل فيه فذكرت أن ال وكذلك اإلميان حني

هل يغدر فذكرت أن ال وكذلك الرسل ال تغدر وسألتك مبا يأمركم فذكرت أنه 
م يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة األوثان ويأمرك

                                                
 .هو رواية األكثر وهو الصواب): حني( :قوله ]١[
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٤  )    (  

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وحيلاكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس

فسيملك موضع قدمي هاتني وقد  بالصالة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقاً
كنت وه خارج أعلم أنمل أكن أظن أنه منكم فلو أني أخلص إليه لتجشمت ي أعلم أن

ه ثُيقدمعنده لغسلت عن  لقاءه ولو كنتصلى اهللا عليه -دعا بكتاب رسول اهللا  م
إىل عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إىل هرقل  ليبالكدحية مع الذي بعث به  - وسلم

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم  :فقرأه فإذا فيه
الروم سالم على من اتبع اهلدى أمي أدعوك بدعاية اإلسالم أسلم تسلم ا بعد فإن
يسيني وريم العليك إثْ فإنّ يؤتك اهللا أجرك مرتني فإن توليت﴿           

                               

                 ﴾ ]قال أبو  ]٦٤: آل عمران
 ارتفعت األصواتففلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب  :سفيان

ه خيافه ملك لقد أمر أمر ابن أيب كبشة إن :وأخرجنا فقلت ألصحايب حني أخرجنا
ور طاإلسالم وكان ابن النا ه سيظهر حىت أدخل اهللا عليأن موقناً فما زلت بين األصفر
هرقل حني قدم إيلياء  على نصارى الشأم حيدث أنّ إيلياء وهرقل سقف صاحب

 :ورطقال ابن النا ،قد استنكرنا هيئتك :خبيث النفس فقال بعض بطارقته أصبح يوماً
ي رأيت الليلة حني إن :وكان هرقل حزاء ينظر يف النجوم فقال هلم حني سألوه

ليس خيتنت  :قالوا ؟هذه األمة يف النجوم ملك اخلتان قد ظهر فمن خيتنت من نظرت
يقتلوا من فيهم من اليهود لن ملكك فئهم واكتب إىل مدااليهود فال يهمنك شأن إالّ

فبينا هم على أمرهم أيت هرقل برجل أرسل به ملك غسان خيرب عن خرب رسول اهللا 
 ؟اذهبوا فانظروا أخمتنت هو أم ال :فلما استخربه هرقل قال -صلى اهللا عليه وسلم-
هذا  :فقال هرقل ،هم خيتتنون :ه خمتنت وسأله عن العرب فقالثوه أنظروا إليه فحدفن

  ة وكان نظريه يف العلمـيـرقل إىل صاحب له برومـكتب ه مملك هذه األمة قد ظهر ثُ
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٥  )    (  

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وحيلاكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس

حىت أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي  ]١[محص وسار هرقل إىل محص فلم يرم
ه نيب فأذن هرقل لعظماء الروم يف وأن -سلمصلى اهللا عليه و-هرقل على خروج النيب 

هل لكم يف  !يا معشر الروم :اطلع فقال مها فغلقت ثُأمر بأبوابِ مدسكرة له حبمص ثُ
الفالح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النيب فحاصوا حيصة محر الوحش إىل 

قال هم وأيس من اإلمياناألبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرت: وهم رد
وقال علي: أخترب بِ ي قلت مقاليت آنفاًإنتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ها شد

رواه صاحل بن كيسان : قال أبو عبد اهللا. ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل
   .ويونس ومعمر عن الزهري

                                                
 .مل يدخلها: أي): محص( :قوله ]١[
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٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري إلمياناكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب اإلميان
  باب الدين يسر

 ]١[الدين سر ولن يشادالدين ي إنّ :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  عن أيب هريرة -  ٣٩
  .دوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلةغلبه فسد أحد إالّ

  عن اإلميان صلى اهللا عليه وسلمباب سؤال جربيل النيب 
جاء  :قال مله ثُ -صلى اهللا عليه وسلم-إلحسان وعلم الساعة وبيان النيب واإلسالم وا

صلى اهللا -النيب  ]٢[نوما بي ه ديناًفجعل ذلك كلّ ،مكم دينكمجربيل عليه السالم يعلّ
  ﴿: لوفد عبد القيس من اإلميان وقوله تعاىل - عليه وسلم         

    ﴾]٨٥: آل عمران[.  
للناس فأتاه  يوماً بارزاً -صلى اهللا عليه وسلم- كان النيب : عن أيب هريرة قال - ٥٠
اإلميان أن تؤمن باهللا ومالئكته وبلقائه ورسله وتؤمن  :قال ؟ما اإلميان :ل فقالجر

ة اإلسالم أن تعبد اهللا وال تشرك به وتقيم الصال :قال ؟ما اإلسالم :قال ،بالبعث
أن تعبد اهللا  :قال ؟]٣[ما اإلحسان :قال ،وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان

كأنما املسئول بأعلم من  :قال ؟مىت الساعة :قال ،ه يراكك تراه فإن مل تكن تراه فإن
ها وإذا تطاول رعاة اإلبل البهم يف السائل وسأخربك عن أشراطها إذا ولدت األمة رب

﴿ -صلى اهللا عليه وسلم-تال النيب  مثُ ،اهللا البنيان يف مخس ال يعلمهن إالّ    

     ﴾ثُ ]٣٤: لقمان[ اآليةأدبر فقال م: هذا  :فقال فلم يروا شيئاً ،وهرد
  .ه من اإلميانجعل ذلك كلّ :قال أبو عبد اهللا .جربيل جاء يعلم الناس دينهم

                                                

ال يتعمق أحد يف الدين ويترك : من املشادة وهي املغالبة، أي): ولن يشاد الدين( :قوله ]١[
  ".قس"الرفق إالّ غلبه الدين وعجز وانقطع عن عمله كلّه أو بعضعه، 

 .مع ما بني: أي): وما بني( :قوله ]٢[
  .ص أو إجادة العملاإلحسان اإلخال): ما اإلحسان: قال( :قوله ]٣[
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٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب العلم
  باب الفهم يف العلم

إىل املدينة فلم أمسعه حيدث عن رسول  صحبت ابن عمر :عن جماهد قال - ٧٢
 -صلى اهللا عليه وسلم- كنا عند النيب  :قال واحداً حديثاً إالً -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 
هي  :أن أقول فأردت ،من الشجر شجرة مثلها كمثل املسلم إنّ :فقال ]١[ارجبم فأيت

هي النخلة :-صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  ،النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت.  
٢[؟مساع الصغري باب مىت يصح[  

على محار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت  أقبلت راكباً: عن عبد اهللا بن عباس قال - ٧٦
بني  يصلي مبىن إىل غري جدار فمررت - صلى اهللا عليه وسلم-االحتالم ورسول اهللا 

يدي بعض الصف واألتان ترتع  وأرسلتدخلت يف الصف فلم ينكر ذلك علي.  
  باب فضل من علم وعلَّم

مثل ما بعثين اهللا به من  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن أيب موسى - ٧٩
قبلت املاء فأنبتت  ]٣[فكان منها نقية اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضاً

ها الناس فشربوا أل والعشب الكثري وكانت منها أجادب أمسكت املاء فنفع اهللا بِالك
ال متسك ماء وال تنبت  ]٤[ما هي قيعانوسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إن

 ا بعثين اهللا به فعلم وعلم ومثل من مل يرفعمبكأل فذلك مثل من فقه يف دين اهللا ونفعه 
                                                

 .طلع النخل: بضم اجليم وتشديد امليم معناه" جبمار: "قوله): فأيت جبمار( :قوله ]١[
 ".قس"مراده أنّ البلوغ ليس شرطاً يف التحمل، ): مساع الصغري( :قوله ]٢[
 .ثغبة وهو مستنقع املاء يف اجلبال والصخور): منها نقية( :قوله ]٣[
 .          مجع قاع، ): قيعان( :قوله ]٤[
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٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 عن أيب قال إسحاق :قال أبو عبد اهللا،  الذي أرسلت بهومل يقبل هدى اهللا بذلك رأساً
  .وكان منها طائفة قيلت املاء قاع يعلوه املاء والصفصف املستوي من األرض :أسامة

  باب رفع العلم وظهور اجلهل
  .]١[ال ينبغي ألحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه :وقال ربيعة

من أشراط الساعة  إنّ :-عليه وسلم صلى اهللا-قال رسول اهللا : عن أنس قال - ٨٠
  .شرب اخلمر ويظهر الزناتأن يرفع العلم ويثبت اجلهل و

  إخل...باب الفتيا وهو واقف
وقف  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص - ٨٣

 قبل أن فحلقت ]٢[مل أشعر :يف حجة الوداع مبىن للناس يسألونه فجاءه رجل فقال
 :قال ،قبل أن أرمي مل أشعر فنحرت :فجاء آخر فقال ،اذبح وال حرج :قال ،أذبح

 عن شيء قدم وال أخر إالّ -صلى اهللا عليه وسلم- فما سئل النيب : قال ،ارم وال حرج
  .افعل وال حرج :قال

  باب التناؤب يف العلم
بين أمية  أنا وجار يل من األنصار يف كنت: قال -رضي اهللا عنه- ]٣[عن عمر - ٨٩

صلى اهللا عليه -ب الرتول على رسول اهللا ؤا نتنابن زيد وهي من عوايل املدينة وكن
ه خبرب ذلك اليوم من الوحي وغريه وإذا فإذا نزلت جئت وأنزل يوماً يرتل يوماً - وسلم

 :فقال شديداً نزل فعل مثل ذلك فرتل صاحيب األنصاري يوم نوبته فضرب بايب ضرباً
                                                

 .  بعدم االشتغال به): أن يضيع نفسه( :قوله ]١[
 . مل أعلم الترتيب): مل أشعر: فقال( :قوله ]٢[
 . ابن اخلطاب): عن عمر( :قوله ]٣[
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٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

على حفصة  فدخلت ،قد حدث أمر عظيم :إليه فقال فخرجت عتففز ]١[مث هو أ
 ،ال أدري :قالت ؟-صلى اهللا عليه وسلم-طلقكن رسول اهللا أ :فإذا هي تبكي فقلت

 :قال ؟كنساَء قتطلّأَ :فقلت وأنا قائم -صلى اهللا عليه وسلم-على النيب  دخلت مثُ
  .]٢[اهللا أكرب :فقلت ،ال

  ]٣[تعليم إذا رأى ما يكرهباب الغضب يف املوعظة وال
سأله رجل عن  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ عن زيد بن خالد اجلهين - ٩١

استمتع  معرفها سنة ثُ مثُ ]٤[وعاءها وعفاصها :اعرف وكاءها أو قال :اللقطة فقال
 :ت وجنتاه أو قالفغضب حىت امحر ،فضالة اإلبل :قال ،ها إليهها فأدها فإن جاء رببِ

  ذرهاـف ما لك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء وترعى الشجر :وجهه فقال رامح
لك أو ألخيك أو للذئب :قال ،فضالة الغنم :قال ،هاحىت يلقاها رب.  

  ليفهم باب من أعاد احلديث ثالثاً
م ه كان إذا تكلّأن :- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه-  عن أنس - ٩٤

  .]٥[م عليهم ثالثاًم عليهم سلّحىت تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلّ دها ثالثاًبكلمة أعا
  باب تعليم الرجل أمته وأهلَه

ثالثة هلم  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : حدثين أبو بردة عن أبيه قال -٩٧
                                                

 .صاحيب): هو مث أ: فقال( :قوله ]١[
 .تعجباً من ظن األنصاري االعتزال الطالق): أكرباهللا ( :قوله ]٢[
 ". الواعظ"الضمري إىل  ،بصيغة املعلوم): إذا رأى ما يكره( :قوله ]٣[
 .العفاص هو الوعاء): وعفاصها( :قوله ]٤[
سالم عند االستئذان وآخر عند اإلتيـان وآخـر عنـد    ): ثالثاًفسلّم عليهم سلّم عليهم ( :قوله ]٥[

 .اخلروج
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١٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن مبحمد والعبد اململوك إذا أدهللا ا ى حق
يطأها مواليه ورجل كانت عنده أمة  وحقفأدمها فأحسن ها فأحسن تأديبها وعلّب

قد كان  ]١[أعطيناكها بغري شيء :قال عامر مثُ، أعتقها فتزوجها فله أجران متعليمها ثُ
ها إىل املدينةيركب فيما دون.  

  باب احلرص على احلديث
٩٩ - هللا من أسعد الناس بشفاعتك يوم يا رسول ا ]٢[قيل: ه قالعن أيب هريرة أن

هريرة أن ال يسألين يا أبا  لقد ظننت :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  ؟القيامة
عن هذا احلديث أحد أوأسعد الناس  من حرصك على احلديث ل منك ملا رأيت
  .من قلبه أو نفسه ال إله إال اهللا خالصاً :بشفاعيت يوم القيامة من قال

  ؟بض العلمباب كيف يق
انظر ما كان من حديث رسول اهللا  :وكتب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر بن حزم

 ]٣[قبليدروس العلم وذهاب العلماء وال  ي خفتفاكتبه فإن -صلى اهللا عليه وسلم-
جلسوا حىت يعلم من ال يفشوا العلم وليول - صلى اهللا عليه وسلم-حديث النيب  إالّ

حدثنا العالء بن عبد اجلبار حدثنا عبد العزيز  اًالعلم ال يهلك حىت يكون سر يعلم فإنّ
 :حديث عمر بن عبد العزيز إىل قوله :بن مسلم عن عبد اهللا بن دينار بذلك يعين

  ".ذهاب العلماء"
صلى اهللا عليه - رسول اهللا  مسعت: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال - ١٠٠
ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض  ال يقبض العلم انتزاعاً اهللا إنّ :يقول - وسلم

                                                

 .هذه الرواية: أي): ها بغري شيءأعطيناك( :قوله ]١[
 ".  قيل"حذف : الصواب): قيل: قال( :قوله ]٢[
 .على صيغة النهي): ال يقبل( :قوله ]٣[
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١١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وا فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلّ جهاالً وساًؤخذ الناس رات العلماء حىت إذا مل يبق عاملاً
  .واوأضلّ

  .حدثنا جرير عن هشام حنوه: قال ]٢[حدثنا قتيبة :عباس قال حدثنا :]١[قال الفربري
  باب كتابة العلم

 ؟هل عندكم كتاب: -رضي اهللا عنه-قلت لعلي  :قال ]٣[عن أيب جحيفة - ١١١
 :قلت :كتاب اهللا أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما يف هذه الصحيفة قال ال إالّ :قال

  .العقل وفكاك األسري وال يقتل مسلم بكافر :قال ؟فما يف هذه الصحيفة
عام فتح مكة بقتيل منهم من بين ليث  خزاعة قتلوا رجالً أنّ عن أيب هريرة - ١١٢

اهللا  إنّ :فركب راحلته فخطب فقال -صلى اهللا عليه وسلم- قتلوه فأخرب بذلك النيب 
 :كذا قال أبو نعيم ،واجعلوه على الشك :حممدقال  ،حبس عن مكة القتل أو الفيل

ها مل ن أال وإنوالفيل وسلط عليهم رسول اهللا واملؤمن :الفيل وغريه يقولالقتل أو 
ها هار أال وإنت يل ساعة من نها حلّألحد بعدي أال وإن حتلّ ألحد قبلي وال حتلّ

ملنشد  ساعيت هذه حرام ال خيتلى شوكها وال يعضد شجرها وال تلتقط ساقطتها إالّ
فمن قتل فهو خبري النظرين إمفجاء رجل من  ،]٤[ا أن يقاد أهل القتيلا أن يعقل وإم

فقال رجل من  ،اكتبوا أليب فالن :فقال !ل اهللاكتب يل يا رسو :أهل اليمن فقال
صلى اهللا -فقال النيب  ،ا جنعله يف بيوتنا وقبورنااإلذخر يا رسول اهللا فإن إالّ :قريش

  .اإلذخر اإلذخر إالّ إالّ :-عليه وسلم
                                                

   . حممد بن يوسف تلميذ املؤلف رضي اهللا تعاىل عنهما): الفربريقال ( :قوله ]١[

 .أحد شيوخ املؤلف): حدثنا قتيبة( :قوله ]٢[

  .بتقدمي اجليم): عن أيب جحيفة( :قوله ]٣[

 .يطلب القصاص ألهله: أي): أن يقاد أهل القتيل( :قوله ]٤[
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١٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري علمالكتاب  )        (    

  )يةاإلسالم ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب حفظ العلم
 كثرياً ي أمسع منك حديثاًيا رسول اهللا إن: قلت :عن أيب هريرة قال - ١١٩
فضممته فما  ،ضم :قال مثُ ]١[فبسطته فغرف بيديه ،ابسط رداءك :الق ،أنساه
ثنا إبراهيم بن املنذر قال، بعده شيئاً نسيتثنا ابن أيب فديك بِ :حدهذا وقالحد: 

  .غرف بيده فيهف
  ]٢[باب اإلنصات للعلماء

 :قال له يف حجة الوداع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ عن جرير - ١٢١
  .يضرب بعضكم رقاب بعض اراًال ترجعوا بعدي كفّ :لناس فقالاستنصت ا

  إخل... باب من خص بالعلم قوماً
على  ]٣[ومعاذ رديفه -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ حدثنا أنس بن مالك - ١٢٨

 :قال !يا معاذ :لبيك يا رسول اهللا وسعديك قال :قال !يا معاذ بن جبل :الرحل قال
 ثالثاًوسعديك يا رسول اهللا لبيك : قال !معاذيا : ، قالسعديكلبيك يا رسول اهللا و

 من قلبه إالّ رسول اهللا صدقاً حممداً اهللا وأنّ ما من أحد يشهد أن ال إله إالّ :قال
إذا  :قال ن؟أفال أخرب به الناس فيستبشرو !يا رسول اهللا :قال ،مه اهللا على النارحر
ماًها معاذ عند موته تأثّوأخرب بِ ،كلوايت.  

                                                

  .يف الرداء): فغرف بيديه( :قوله ]١[

 .ألجل مساع مواعظهم: أي): اإلنصات للعلماء( :قوله ]٢[

 .اجلملة حالية): رديفه ومعاذ( :قوله ]٣[
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١٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الوضوء
  ]١[باب فضل الوضوء والغر احملجلون من آثار الوضوء

 :قال ،رقيت مع أيب هريرة على ظهر املسجد فتوضأ: عن نعيم امر قال - ١٣٦
إنأميت يدعون يوم القيامة غُ إنّ :يقول -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ي مسعتاًر 

لني من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يحمجته فليفعلطيل غر.  
  واحدة ]٢[باب غسل الوجه باليدين من غرفة

ها مضمض بِتأخذ غرفة من ماء ف ]٣[أ فغسل وجههه توضأن عن ابن عباس - ١٤٠
ها ها هكذا أضافها إىل يده األخرى فغسل بِواستنشق مث أخذ غرفة من ماء فجعل بِ

ها يده ة من ماء فغسل بِها يده اليمىن مث أخذ غرفمن ماء فغسل بِوجهه مث أخذ غرفة 
مث أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمىن حىت غسلها مث  اليسرى مث مسح برأسه

-هكذا رأيت رسول اهللا  :ها يعين رجله اليسرى مث قالأخذ غرفة أخرى فغسل بِ

  .يتوضأ -صلى اهللا عليه وسلم
  باب التسمية على كلّ حال وعند الوقاع

أحدكم إذا أتى  لو أنّ :قال - صلى اهللا عليه وسلم- نيب البه يبلغ  عن ابن عباس - ١٤١
  دـقضي بينهما ولـنا فب الشيطان ما رزقتوجن بنا الشيطانَهم جنباسم اهللا اللّ :ه قالـأهل

٤[همل يضر[.  
                                                

. الذين حصلت هلم الغرة والتحجيل بسبب آثار الوضوء: أي): من آثار الوضوء( :قوله ]١[
  .واألوىل التعميم، واهللا عليم :قلت

 .ال يشترط االغتراف باليدين: أي): من غرفة( :قوله ]٢[
ه ن الغسل على وجبي مثُ ،من باب عطف املفصل على امل): فغسل وجهه( :قوله] ٣[

  . أخذ: االستئناف فقال
  .الشيطان): مل يضره( :قوله] ٤[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب من تربز على لبنتني
يقولون إذا قعدت على حاجتك  ناساً إنّ :ه كان يقولأن عن عبد اهللا بن عمر - ١٤٥
على ظهر  عبد اهللا بن عمر لقد ارتقيت يوماً :فقال ،تقبل القبلة وال بيت املقدسفال تس

بيت املقدس  على لبنتني مستقبالً - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  بيت لنا فرأيت
 ،ال أدري واهللا :فقلت ]٣] [٢[ون على أوراكهممن الذين يصلّ ]١[لعلك :حلاجته وقال
  . يرتفع عن األرض يسجد وهو الصق باألرضالذي يصلي وال :قال مالك يعين

  ]٤[باب خروج النساء إىل الرباز
كن خيرجن بالليل إذا تربزن  - صلى اهللا عليه وسلم- أن أزواج النيب  عن عائشة -  ١٤٦

احجب  :- صلى اهللا عليه وسلم- كان عمر يقول للنيب وأفيح  صعيد يإىل املناصع وه
يفعل فخرجت سودة بنت زمعة  - يه وسلمصلى اهللا عل- نساءك فلم يكن رسول اهللا 

ء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر آليلة من الليايل عش - صلى اهللا عليه وسلم- زوج النيب 
  .ل احلجاب فأنزل اهللا احلجابرتِعلى أن ي أال قد عرفناك يا سودة حرصاً

  باب الوضوء ثالثاً ثالثاً
ه ان موىل عثمان أخربه أنعطاء بن يزيد أخربه أن محر عن ابن شهاب أنّ - ١٥٩

دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثالث مرار فغسلهما مث أدخل ميينه  رأى عثمان بن عفان
ويديه إىل املرفقني ثالث مرار مث  غسل وجهه ثالثاً مثُ ثريف اإلناء فمضمض واستن

                                                

  .عبد اهللا بن عمر البن حبان): لعلّك: وقال( :قوله] ١[
من اجلاهلني بالسنة كهؤالء ولذلك مل تفرق بني : يعين): يصلّون على أوراكهم( :قوله] ٢[

يس من السنة، هذا ما االستقبال يف الفضاء وغريه كما أنّ املتوركني مل يعلموا أنّ التورك ل
  .حيتمله اللفظ، واألظهر ما قال مالك رضي اهللا تعاىل عنه

  .من الذين يتوركون يف تشهدهم، كما يفعله الشافعية: يعين :قلت): أوراكهم( :قوله ]٣[
  .خارج األدور): إىل الرباز( :قوله] ٤[
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١٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا -قال رسول اهللا  :قال مرجليه ثالث مرار إىل الكعبني ثُمسح برأسه مث غسل 
صلى ركعتني ال حيدث فيهما نفسه غفر  محنو وضوئي هذا ثُ أمن توض :- عليه وسلم
م من ذنبهله ما تقد.  
لوال آية ما حدثتكموه  كم حديثاًنألحدث :عن محران فلما توضأ عثمان قال - ١٦٠

ي حسن وضوءه ويصلّيفال يتوضأ رجل  :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت النيب 
 ﴿ اآلية :قال عروة ،]٢[حىت يصليها ]١[له ما بينه وبني الصالة غفر الصالة إالّ   

       ﴾ ]١٥٩: البقرة[.  
  إخل... باب غسل الرجلني يف النعلني

١٦٦ - يا أبا عبد الرمحن: ه قال لعبد اهللا بن عمرعن عبيد بن جريج أن! ك رأيت
 :قال ؟وما هي يا ابن جريج :قال ،صحابك يصنعهامن أ مل أر أحداً تصنع أربعاً

ك ال متس من األركان إالّرأيت اليمانيني ورأيتك تصبغ ك تلبس النعال السبتية ورأيت
بالصفرة ورأيتمبكة أهلّ ك إذا كنت أنت حىت كان  هلّالناس إذا رأوا اهلالل ومل ت
 -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا ي مل أر ا األركان فإنأم :قال عبد اهللا ،يوم التروية

اليمانيني إالّ ميس، وأما النعال السبتية فإنصلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  ي رأيت- 
أن ألبسها يلبس النعل اليت ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب، ي وأما الصفرة فإن

إها فيصبغ بِ -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  رأيتين وأما  ،هاأصبغ بِ أن أحب
صلى اهللا عليه وسلم- ي مل أر رسول اهللا اإلهالل فإن- ٣[حىت تنبعث به راحلته هلّي[.  

                                                
  .اليت تليها): وبني الصالة( :قوله] ١[
يشرع يف الصالة الثانية فمن فعل ذلك يف كلّ حني مل يبق له : أي): حىت يصليها( :قوله] ٢[

  .خطيئة، واهللا واسع املغفرة
 .واملراد ابتداء األخذ يف املناسك وذلك يوم التروية): راحلته( :قوله] ٣[
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١٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... التماس الوضوء باب
١٦٩  - ه قالعن أنس بن مالك أن :وحان  - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  رأيت
 -اهللا عليه وسلم صلى-فأيت رسول اهللا  االعصر فالتمس الناس الوضوء فلم جيدوصالة 
يف ذلك اإلناء يده وأمر الناس أن  -صلى اهللا عليه وسلم-فوضع رسول اهللا  بوضوء
  .]١[فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه حىت توضئوا من عند آخرهم :وا منه قالئيتوض

  املاء الذي يغسل به شعر اإلنسانباب 
 ]٢[هاوسؤر الكالب وممرأن يتخذ منها اخليوط واحلبال  وكان عطاء ال يرى به بأساً

وقال  ،يف إناء ليس له وضوء غريه يتوضأ به ]٣[إذا ولغ :وقال الزهري ،يف املسجد
 ]٥[]٤٣: النساء[ ﴾   ﴿: عز وجلّقول اهللا ل ]٤[هذا الفقه بعينه :سفيان

  .]٧[ويف النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم ]٦[وهذا ماء
  يف اإلناء ]٨[شرب الكلب باب إذا

يأكل الثرى  رأى كلباً رجالً أنّ - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  عن أيب هريرة -  ١٧٣
  .ه فجعل يغرف له به حىت أرواه فشكر اهللا له فأدخله اجلنةمن العطش فأخذ الرجل خفّ

                                                

  .كلمة تستعمل مبعىن مجيعاً وقاطبة): من عند آخرهم( :قوله] ١[
  .ممر الكالب: أي): ممرهاو( :قوله] ٢[
  .الكلب): إذا ولغ( :قوله] ٣[
  .هو املستفاد بقول اهللا): بعينه( :قوله] ٤[
﴿( :قوله] ٥[          ﴾ :(ما ولغ فيه الكلب وقع املاء نكرةً يف حيز النفي فيعم .

 .منقوض بسؤر اخلرتير فإن قال فيه مبثل ما قال هناك فسبحان اهللا :أقول
 .الذي ولغ فيه الكلب): اٌءوهذا م( :قوله] ٦[
  .وبه حكمنا إذا كان معه نبيذ أو ماء مشكوك ومل جيد ماء غريه): ويتيمم( :قوله] ٧[
  .هذا الباب كالفصل من الباب السابق): باب إذا شرب الكلب( :قوله] ٨[
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١٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 كانت الكالب تقبل وتدبر يف املسجد :حدثين محزة بن عبد اهللا عن أبيه قال -  ١٧٤
  .]١[من ذلك فلم يكونوا يرشون شيئاً -صلى اهللا عليه وسلم-يف زمان رسول اهللا 

  إخل... من املخرجني القبل والدبر إالّ باب من مل ير الوضوء
ال ينصرف  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن عباد بن متيم عن عمه -  ١٧٧

  .أو جيد رحياً اًصوت ]٢[حىت يسمع
 أرسل إىل رجل - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ دريعن أيب سعيد اخل -  ١٨٠

 ،]٣[أعجلناكلعلنا  :-صلى اهللا عليه وسلم-من األنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النيب 
فعليك  إذا أعجلت أو قحطت :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،نعم :فقال

  .الوضوء :عن شعبةومل يقل غندر وحيىي  حدثنا شعبة :تابعه وهب قال .الوضوء
  باب قراءة القرآن بعد احلدث وغريه

ال بأس بالقراءة يف احلمام وبكتب الرسالة على غري وضوء  :وقال منصور عن إبراهيم
  .فال تسلم إزار فسلم وإالّ ]٤[إن كان عليهم :وقال محاد عن إبراهيم

  ةميمون يلة عنده بات لأن باس أخربهـعبد اهللا بن ع عن كريب موىل ابن عباس أنّ -  ١٨٣
                                                

 .باملاء): شيئاً من ذلك( :قوله] ١[
ل على أن ال ناقض إالّ ما خرج ليس فيه دلي :قلت): ال ينصرف حىت يسمع: قال( :قوله] ٢[

أنه شكى إىل : "من أحد السبيلني فإنّ سياق احلديث كما مر يف صدر كتاب الوضوء
 نافك" أنه جيد الشيء يف الصالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه

ذلك، وليس املراد أن مقصوده أنه يخيل إليه أنه فسا، فصح منعه من االنصراف حىت يتيقّن 
ال ينفتل بشيء إالّ بأحد األمرين وإالّ لكان مخالفاً إلمجاع األمة؛ إذ اخلارج من أحد 

 .السبيلني ال ينحصر يف األمرين املذكورين، واهللا أعلم
  .طلبناك فجئت ونزعت الذكر من قبل أن متين: أي): لعلنا أعجلناك( :قوله] ٣[
 .احلمام يف): إن كان عليهم( :قوله] ٤[
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١٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةوالدع( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وهي خالته فاضطجعت يف عرض الوسادة  - وسلمصلى اهللا عليه -زوج النيب 
صلى -وأهله يف طوهلا فنام رسول اهللا  -وسلم صلى اهللا عليه-واضطجع رسول اهللا 

حىت إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم
ن وجهه بيده مث قرأ العشر اآليات النوم عفجلس ميسح  -صلى اهللا عليه وسلم-

معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه مث م من سورة آل عمران مث قام إىل شن اخلوات
 ]١[فقمت فصنعت مثل ما صنع مث ذهبت فقمت إىل جنبه :قال ابن عباس ،قام يصلي

فصلى ركعتني مث ركعتني  ]٣[يفتلها ]٢[اليمىنفوضع يده اليمىن على رأسي وأخذ بأذين 
اضطجع حىت أتاه املؤذن فقام  مأوتر ثُ مثُركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث 

  .فصلى ركعتني خفيفتني مث خرج فصلى الصبح
  من الغشي املثقل إالّ ]٤[باب من مل يتوضأ

١٨٤ - عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها ها أمساء بنت أيب بكر أن
حني خسفت الشمس فإذا الناس  -صلى اهللا عليه وسلم- أتيت عائشة زوج النيب: قالت

فأشارت بيدها حنو السماء  ؟ما للناس :إذا هي قائمة تصلي فقلتفون قيام يصلّ
نعم فقمت حىت جتالين الغشي وجعلت  نآية فأشارت أ :فقلت ،سبحان اهللا :وقالت

 محد اهللا وأثىن عليه - صلى اهللا عليه وسلم- أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول اهللا 
قد رأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار ولقد  ما من شيء كنت مل أره إالّ :مث قال
  قالت ،من فتنة الدجال ال أدري أي ذلك اًبيـأنكم تفتنون يف القبور مثل أو قر يأوحي إلَ

                                                

  .اليسرى): إىل جنبه( :قوله] ١[
 .إىل اليمىن وذاك لتحويله): وأخذ بأذين اليمين( :قوله] ٢[
  ۔          دچيپ  ): يفتلها( :قوله] ٣[
 .من غشي غري مثقل ال أنه مل يتوضأ حبدث غري الغشي مل يتوضأ: أي ):من مل يتوضأ( :قوله] ٤[
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١٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ا املؤمن أو املوقن ال أدري فأم ،هذا الرجلما علمك بِ :يؤتى أحدكم فيقال له :أمساء
هو حممد رسول اهللا جاءنا بالبينات واهلدى فأجبنا  :فيقول :ذلك قالت أمساء أي

ا املنافق أو املرتاب ال وأم ،فقد علمنا إن كنت ملؤمناً م صاحلاًن :وآمنا واتبعنا فيقال
فقلته ال أدري مسعت الناس يقولون شيئاً :فيقول :ت أمساءذلك قال أدري أي.  

  هباب مسح الرأس كلّ
قال لعبد اهللا بن زيد وهو جد  رجالً عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه أنّ - ١٨٥

 -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا تستطيع أن تريين كيف أ: عمرو بن حيىي
 ممرتني ثُيده فأفرغ على يده فغسل فدعا مباء نعم  :]١[فقال عبد اهللا بن زيد ؟يتوضأ

غسل يديه مرتني مرتني إىل املرفقني  مثُ غسل وجهه ثالثاً مثُ ،مضمض واستنثر ثالثاً
 مهما إىل قفاه ثُهما وأدبر بدأ مبقدم رأسه حىت ذهب بِمسح رأسه بيديه فأقبل بِ مثُ

مها إىل املكان الذي بدأ منه ثُردغسل رجليه م.  
  استعمال فضل وضوء الناس باب

  .أن يتوضئوا بفضل سواكه ]٢[وأمر جرير بن عبد اهللا أهله 
صلى اهللا عليه -  النيبخرج علينا : يقول ]٣[أبا جحيفة مسعت :حدثنا احلكم قال -  ١٨٧
باهلاجرة فأيت بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به  - وسلم

  .وبني يديه عرتة ]٤[الظهر ركعتني والعصر ركعتني - ه وسلمصلى اهللا علي- فصلى النيب 
                                                

  .الدال على االستيعاب): عبد اهللا بن زيد( :قوله] ١[
: لهكان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه يف املاء مث يقول أله): عبد اهللا أهله( :قوله] ٢[

 ".قس"توضئوا بفضله ال نرى به بأساً، 
 .بتقدمي املعجمة على املهملة): أبا جحيفة( :قوله] ٣[
 .قصر سفر): والعصر ركعتني( :قوله] ٤[
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٢٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بقدح فيه ماء فغسل يديه  - صلى اهللا عليه وسلم-دعا النيب  :وقال أبو موسى - ١٨٨
  .اشربا منه وأفرغا على وجوهكما وحنوركما :ووجهه فيه ومج فيه مث قال هلما

هو الذي مج و ]١[عن صاحل عن ابن شهاب قال أخربين حممود بن الربيع - ١٨٩
وقال عروة عن  همرييف وجهه وهو غالم من ب -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

صلى اهللا عليه -وإذا توضأ النيب  ]٢[واحد منهما صاحبه يصدق كلّ :املسور وغريه
  .كادوا يقتتلون على وضوئه - وسلم

  ]٣[باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
ه أفرغ من اإلناء على أن عن عبد اهللا بن زيدحدثنا عمرو بن حيىي عن أبيه  -  ١٩١

فغسل  يديه فغسلهما مث غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثالثاً
يديه إىل املرفقني مرتني مرتني ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إىل 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-هكذا وضوء رسول اهللا  :الكعبني مث قال
  ]٤[ةس مرباب مسح الرأ

عمرو بن أيب حسن سأل عبد  شهدت: حدثنا عمرو بن حيىي عن أبيه قال - ١٩٢
فدعا بتور من ماء فتوضأ هلم  -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا بن زيد عن وضوء النيب 

مث أدخل يده يف اإلناء فمضمض واستنشق واستنثر  على يديه فغسلهما ثالثاً ]٥[هفكفأ
                                                

: مل يذكر احلديث اختصاراً إنما ذكر منه ما فيه الترمجة أعين): حممود بن الربيع( :قوله] ١[
  .، وهو الزهري"قول ابن شهاب"

، ملخص "إخل... فإذا توضأ: قال عروة بن مسعود الثقفي: "إىل أن قال): حبهصا( :قوله] ٢[
  ".قس"

  .كما يفعله الشافعية، وأما عندنا فيسن االستنشاق مباء جديد): واستنشق من غرفة واحدة( :قوله] ٣[
 .كما هو عندنا وعند الشافعية يسن التثليث): مرة باب مسح الرأس( :قوله] ٤[
 ".قس"أماله، : اإلناء، أي: أي): أهفكف( :قوله] ٥[
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٢١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مث أدخل  ء مث أدخل يده يف اإلناء فغسل وجهه ثالثاًغرفات من ما ]١[بثالث ثالثاً
يده يف اإلناء فغسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني مث أدخل يده يف اإلناء فمسح 

 :حدثنا موسى قال .أدخل يده يف اإلناء فغسل رجليه مها ثُبرأسه فأقبل بيده وأدبر بِ
  .رأسه مرةبمسح  :قالوحدثنا وهيب 

   املخضب والقدح واخلشب واحلجارةباب الغسل والوضوء يف
 وبقي ]٣[إىل أهله ]٢[حضرت الصالة فقام من كان قريب الدار: عن أنس قال - ١٩٥
مبخضب من حجارة فيه ماء فصغر  - صلى اهللا عليه وسلم- فأيت رسول اهللا  ]٤[قوم

  .مثانني وزيادة :قال ؟كم كنتم :قلنا ،املخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم
فأخرجنا  -صلى اهللا عليه وسلم-أتى رسول اهللا : بن زيد قالاعن عبد اهللا  - ١٩٧

ويديه مرتني مرتني ومسح برأسه  فتوضأ فغسل وجهه ثالثاً ]٥[له ماء يف تور من صفر
  .فأقبل به وأدبر وغسل رجليه

به وجعه استأذن  واشتد - صلى اهللا عليه وسلم- ملا ثقل النيب : عائشة قالت نّإ -  ١٩٨
بني رجلني  - صلى اهللا عليه وسلم-ن له فخرج النيب فأذّ ]٦[ض يف بييتجه يف أن ميرأزوا
فأخربت عبد اهللا بن  :قال عبيد اهللا رجاله يف األرض بني عباس ورجل آخر ]٧[طّختُ

رضي - هو علي بن أيب طالب  :قال ،ال :قلت ؟من الرجل اآلخر ]٨[أتدري :عباس فقال
                                                

  .كالشافعية، وعندنا بست): بثالث( :قوله] ١[
  .من املسجد): قريب الدار( :قوله] ٢[
 .ألن يتوضئوا مث وجييئوا فيشهدوا الصالة): الدار إىل أهله( :قوله] ٣[
  .لكثرة املتوضئني): وبقي قوم( :قوله] ٤[
  ۔       ): من صفرٍ( :قوله] ٥[
  ۔                    ): أن ميرض يف بييت( :قوله] ٦[
                                              ۔): بني رجلني ختُطّ( :قوله] ٧[
  .عن قول عائشة): أتدري: عبد اهللا بن عباس فقال( :قوله] ٨[
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٢٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قال  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  حتدث أنّ - هللا عنهارضي ا- وكانت عائشة  ،-اهللا عنه
من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن لعلي  يعلَ ]١[هريقوا :بعدما دخل بيته واشتد وجعه

 مثُ -صلى اهللا عليه وسلم- أعهد إىل الناس وأجلس يف خمضب حلفصة زوج النيب 
  .رج إىل الناسمث خ ]٣[أن قد فعلنت ]٢[حىت طفق يشري إلينا طفقنا نصب عليه تلك

  باب الوضوء من التور
قال لعبد في يكثر من الوضوء كان عم: حدثين عمرو بن حيىي عن أبيه قال - ١٩٩

يتوضأ فدعا بتور من  -صلى اهللا عليه وسلم-أخربين كيف رأيت النيب  :اهللا بن زيد
مث أدخل يده يف التور فمضمض واستنثر  تاماء فكفأ على يديه فغسلهما ثالث مر

ات ا فغسل وجهه ثالث مرمهات من غرفة واحدة مث أدخل يده فاغترف بِث مرثال
ه يديفمسح رأسه فأدبر ب ]٤[ه ماءيمث غسل يديه إىل املرفقني مرتني مرتني مث أخذ بيد

  .يتوضأ -صلى اهللا عليه وسلم- هكذا رأيت النيب  :وأقبل مث غسل رجليه فقال
دعا بإناء من ماء فأيت بقدح  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ عن أنس - ٢٠٠

فجعلت أنظر إىل املاء ينبع  :من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس ]٥[رحراح فيه شيء
  .فحزرت من توضأ ما بني السبعني إىل الثمانني :قال أنس ،من بني أصابعه

                                                
" هريقواأ: "فأبدلت اهلمزة هاًء وقد ثبت بعدها فيقال" أريقوا: "أصله): هريقوا: وجعه( :قوله] ١[

 .كذا يف أخواته
 .أزواجه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): يشري إلينا( :قوله] ٢[
 .ما أمرتكن من إراقة املاء): أن قد فعلنت( :قوله] ٣[
 .ورمى به): أخذ بيديه ماء مثُ( :قوله] ٤[
واسع الصحن قريب املقعر أو متسع : رحراح صفة قدح أي): رحراح فيه شيء( :قوله] ٥[

  .قريبهالفم و
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٢٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

٢[ ]١[باب الوضوء باملد[  
 - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : يقول مسعت أنساً :حدثين ابن جرب قال - ٢٠١

يغسل أو كان يغتسل بالصاع إىل مخسة أمداد ويتوضأ باملد.  
  إخل... باب الوضوء من النوم

  إذا نعس أحدكم وهو :قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن عائشة - ٢١٢
 لعله أحدكم إذا صلى وهو ناعس ال يدري فإنّ ،يذهب عنه النومفلريقد حىت  ]٣[يصلي

نفسه يستغفر فيسب.  
  وقاعداً باب البول قائماً

 ]٤[قوم فبال قائماً سباطةَ -صلى اهللا عليه وسلم-أتى النيب : عن حذيفة قال - ٢٢٤
  .مث دعا مباء فتوضأ

باب أبوال اإلبل والدواب  
 :والغنم ومرابضها وصلى أبو موسى يف دار الربيد والسرقني والربية إىل جنبه فقال

  .]٥[سواء ومث هاهنا
   قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا املدينة فأمرهم النيب : عن أنس قال - ٢٣٣

وا قتلوا ها فانطلقوا فلما صحبلقاح وأن يشربوا من أبواهلا وألبانِ -صلى اهللا عليه وسلم-
ل النهار فبعث يف واستاقوا النعم فجاء اخلرب يف أو - وسلم صلى اهللا عليه- راعي النيب 

                                                
  .امليم وتشديد الدال، قس بضم): دباملُ( :قوله] ١[
  .املُد نصف صاع): باملد( :قوله] ٢[
  .نافلة فليتم ما كان فيه وال يأخذ يف غريه): وهو يصلّي( :قوله] ٣[
  .وفيه ما فيه من االحتمال): قائماً( :قوله] ٤[
  .يف الربية): ومث سواء( :قوله] ٥[
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٢٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضوءوالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

هم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم ومسرت أعينهم وألقوا بِ م فلما ارتفع النهار جيءآثاره
فهؤالء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد  :قال أبو قالبة ة يستسقون فال يسقونيف احلر

هم وحاربوا اهللا ورسولهمانِإي.  
  واملاء السمن يف باب ما يقع من النجاسات

كلم يكلمه  كلّ :قال -عليه وسلمصلى اهللا -عن النيب  عن أيب هريرة - ٢٣٧
إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم  ]١[كهيئتها املسلم يف سبيل اهللا يكون يوم القيامة

  .والعرف عرف املسك

                                                

ثر يف تبدل  أدخلها يف الترمجة إشارةً إىل أنّ تغير الصفة له األ): مة كهيئتهاالقيايوم ( :قوله] ١[
احلكم كاملسك أصله جنس فإذا طاب رحيه طهر وكذا دم الشهيد ولكن ذلك يف اآلخرة 

  .الطهارة كذا قيل، واهللا أعلم: أعين ،فكذا املاء إذا تغير يتبدل حكمه
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٢٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري غسلالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الغسل
  باب الغسل بالصاع وحنوه

٢٥٢ - فسألوه هو وأبوه وعنده قوم  ه كان عند جابر بن عبد اهللاحدثنا أبو جعفر أن
من هو كان يكفي  :ما يكفيين فقال جابر :فقال رجل ،يكفيك صاع :عن الغسل فقال
  .يف ثوب ]١[ناأم ممنك ثُ اًوخري أوىف منك شعراً

  اًباب من أفاض على رأسه ثالث
باحلسن بن حممد  ]٢[ك يعرضأتاين ابن عم: حدثين أبو جعفر قال يل جابر -  ٢٥٦

 -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب  :فقلت ؟كيف الغسل من اجلنابة :بن احلنفية قال
يفيضها على رأسه مث يفيض على سائر جسده فقال يل احلسنف يأخذ ثالث أكف: 

أكثر منك شعراً - صلى اهللا عليه وسلم- كان النيب  :فقلت ،ي رجل كثري الشعرإن.  
  عند الغسل ]٣[باب من بدأ باحلالب أو الطيب

إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء  - صلى اهللا عليه وسلم- كان النيب : عن عائشة قالت -  ٢٥٨
  .]٤[هما على وسط رأسهاأليسر فقال بِ مرأسه األمين ثُ ه فبدأ بشقحنو احلالب فأخذ بكفّ

  إخل... يغسلها أن قبل اإلناء يف يده اجلنب يدخل هل باب
  ن إناءـم -مصلى اهللا عليه وسلّ-أنا والنيب  ]٥[أغتسل كنت: قالت عن عائشة - ٢٦٣

                                                

 :- كما هو الظاهر- قال حممد أبو جعفر رضي اهللا تعاىل عنه : من اإلمامة يعين): ثُم أمنا( :قوله ]١[
 .إنّ جابراً أمنا وصلّى بنا بعد ذلك يف ثوب واحد هو اإلزار ومل يكن عليه الرداء

  .جابر ويكىن): ابن عمك يعرض( :قوله ]٢[
  .بالواو" والطيب: "قد كان يطلب ظرفه تارة ونفسه تارة لكن فيه رواية: أي): الطيب( :ولهق] ٣[
فهو وسط " بني"كلّ موضع يصلح فيه : بفتح السني، قال اجلوهري): ط رأسهوس( :قوله ]٤[

  .بالتسكني وإالّ فهو وسط بالتحريك
  حيث إنّ االختالف إنما يكونومناسبة احلديث للترمجة من ): كنت أغتسل: قالت( :قوله ]٥[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري غسلالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله وعن عبد واحد من جنابة 
  والوضوء ]١[باب تفريق الغسل

ويذكر عن ابن عمر أن٢[وضوءه ه غسل قدميه بعد ما جف[.  
ماء  -صلى اهللا عليه وسلم- للنيبوضعت : قالت ميمونة :عن ابن عباس قال -٢٦٥

يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرثُ ثاً تني أو ثالتني مرأفرغ بيمينه على مشاله  م
م ثُغسل وجهه ويديه  مضمض واستنشق ثُمت مدلك يده باألرض ثُ مفغسل مذاكريه ثُ
  .فغسل قدميه ]٣[ى من مقامهتنح معلى جسده ثُصب  مثُ ثاً غسل رأسه ثال

  ]٤[باب إذا جامع مث عاد ومن دار على نسائه يف غسل واحد
يرحم : ذكرته لعائشة فقالت :عن إبراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال - ٢٦٧

فيطوف على نسائه  - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا أبا عبد الرمحن كنت أطيب رسول اهللا 
  .ينضخ طيباً حمرماً *يصبح مثُ

  ]٥[باب نفض اليدين من غسل اجلنابة
 غسالً - صلى اهللا عليه وسلم- وضعت للنيب : قالت ميمونة :عن ابن عباس قال -  ٢٧٦

على يديه فغسلهما ثُ فسترته بثوب وصبم بيمينه على مشاله فغسل فرجه فضرب  صب
                                                

  .بعد اإلدخال فدلّ على إدخال اليد يف املاء إذا مل يكن بِها أذى غري اجلنابة، فتأمل
  .عدم الوالء يف الغسل وكذا يف الوضوء: أي): تفريق الغسل( :قوله ]١[
 .ماء الوضوء الكائن على األعضاء: أي): وضوءه( :قوله ]٢[
 .فللحديث تامة ]ال يتنافيان[أنت تعلم أنّ املواالة والتعاقب  :قلت): مهثُم تنحى من مقا( :قوله] ٣[
روي يف بعض طرق احلديث اآليت إن شاء اهللا  أشار به إىل ما): يف غسل واحد( :قوله] ٤[

ه عليه وقال حسن صحيح أن :"الترمذي"ويف ، فيما أخرجه تعاىل وإن مل يكن منصوصاً
 .يقسطالنِ، ئه يف غسل واحدالصالة والسالم كان يطوف على نسا

 .من ماء غسلها، قس: أي): من غسل اجلنابة( :قوله ]٥[
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٢٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري غسلالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

على  صب مل وجهه وذراعيه ثُغسلها فمضمض واستنشق وغس مبيده األرض فمسحها ثُ
  .فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه تنحى فغسل قدميه فناولته ثوباً مرأسه وأفاض على جسده ثُ

  باب من بدأ بشق رأسه األمين يف الغسل
فوق  بيديها ثالثاً ]١[ا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذتكن: عن عائشة قالت - ٢٧٧
  .ها األيسراألمين وبيدها األخرى على شقّ هاتأخذ بيدها على شقّ مرأسها ثُ

  إخل... باب من اغتسل عريانا وحده يف اخللوة
 بينا أيوب يغتسل عرياناً :قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  عن أيب هريرة -  ٢٧٩
٢[عليه جراد فخر[ يا أيوب أمل أكن  :همن ذهب فجعل أيوب حيتثي يف ثوبه فناداه رب
٣[بلى وعزتك ولكن ال غىن يب عن بركتك :ك عما ترى قالأغنيت[ .  

  .بينا أيوب يغتسل عرياناً :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن أيب هريرة عن النيب 
  باب اجلنب خيرج وميشي يف السوق وغريه

  كان - صلى اهللا عليه وسلم-نيب اهللا  أنّ أنس بن مالك حدثهم قتادة أنّ عن  - ٢٨٣
  .]٤[الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة يطوف على نسائه يف

                                                
  .أفاضت املاء : أي): أخذت( :قوله ]١[
 .         ): جراد( :قوله ]٢[
اهللا تعاىل عاتبه على  نّأل ؛وفيه جواز االغتسال عرياناً): ولكن ال غىن يب عن بركتك( :قوله ]٣[

 ."إرشاد الساري"، على االغتسال عرياناًمجع اجلراد ومل يعاتبه 
كان يطوف على : "ومطابقة هذه الترمجة يفهم من قوله): وله يومئذ تسع نسوة( :قوله ]٤[

؛ ألنّ نساءه كان هلن حجر متقاربة فبالضرورة أنه كان خيرج من حجرة إىل حجرة "نسائه
  .قسطالين ،قبل الغسل
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٢٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضياحلكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب احليض
٢[حيضاً ]١[ى النفاسباب من مس[  

بينا : سلمة حدثتها قالت أم سلمة حدثته أنّ زينب بنت أم عن أيب سلمة أنّ -  ٢٩٨
مضطجعة يف مخيصة إذ حضت فانسللت فأخذت  - صلى اهللا عليه وسلم-أنا مع النيب 

  .نعم فدعاين فاضطجعت معه يف اخلميلة :قلت ؟أنفست :قالفثياب حيضيت 
  الطواف بالبيت ها إالّب تقضي احلائض املناسك كلّبا
وكان النيب  ال بأس أن تقرأ اآلية ومل ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً :وقال إبراهيم

رج خنكنا نؤمر أن  :أحيانه وقالت أم عطية يذكر اهللا على كلّ -صلى اهللا عليه وسلم-
هرقل دعا  ربين أبو سفيان أنّأخ :وقال ابن عباس ،ض فيكربن بتكبريهم ويدعوناحلي

﴿بسم اهللا الرمحن الرحيم و :فإذا فيه هفقرأ - صلى اهللا عليه وسلم-بكتاب النيب    

 ]٣[
                   ﴾  إىل

﴿: قوله  ﴾حاضت عائشة  :وقال عطاء عن جابر ]٦٤: آل عمران[ اآلية
                                                

  .واملقصود من مسى احليض نفاساً :قلت): من مسى النفاس( :ولهق] ١[
فاملطابقة بني احلديث والترمجة بين، " واحليض نفاساً: "زاد الكشميهين): حيضاً( :قوله] ٢[

 .وكثر من عادته عدم التعرض جلزء من الترمجة
﴿بسم اهللا الرمحن الرحيم و: فقرأ فإذا فيه( :قوله] ٣[   ﴾ :( استدلّ به على جواز

 ،القراءة للجنب؛ ألنّ الكفار جنب، وإنما كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم ليقرأه اجلواب
 إنّ الكتاب كان مشتمالً على غري القرآن فذاك كقراءة بعضه املذكور يف التفسري، ال مينع

 ، ففي قليب من االستدالل، فتأمل"إرشاد الساري"قراءته وال مسه عند اجلمهور كذا ذكره يف 
  .واجلواب كليهما شيء
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٢٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضياحلكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ي ألذبح وأنا إن :وقال احلكم ،يغري الطواف بالبيت وال تصلّكلّها فنسكت املناسك 
]١[       ﴿: وقال اهللا عزوجل ،جنب

 ﴾ ]١٢١: األنعام[.  
  باب غسل احمليض

كيف  :-صلى اهللا عليه وسلم-امرأة من األنصار قالت للنيب  أنّ عن عائشة - ٣١٥
صلى -النيب  إنّ مثُ ،ثالثاً ]٢[توضئيوخذي فرصة ممسكة  :قال ؟أغتسل من احمليض

ها فجذبتها فأخذت ،هاتوضئي بِ :استحيا فأعرض بوجهه أو قال -اهللا عليه وسلم
ه وسلمصلى اهللا علي-ها مبا يريد النيب فأخربت-.  

  إخل...باب امتشاط املرأة
يف  - صلى اهللا عليه وسلم-مع رسول اهللا  أهللت: عائشة قالت عن عروة أنّ - ٣١٦
حجة الوداع فكنت ها حاضت ومل تطهر حىت ممن متتع ومل يسق اهلدي فزعمت أن

 ،متتعت بعمرة ما كنتعرفة وإنيوم هذه ليلة  !يا رسول اهللا :قالت ،دخلت ليلة عرفة
امتشطي وأمسكي عن وانقضي رأسك  :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال هلا رسول اهللا 

ليلة احلصبة فأعمرين من  ]٣[ففعلت فلما قضيت احلج أمر عبد الرمحن ،عمرتك
  .التنعيم مكان عمريت اليت نسكت

  باب إقبال احمليض وإدباره
ال تعجلن حىت  :لنساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقو وكن

نساء  وبلغ بنت زيد بن ثابت أنّ ،ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من احليضة
                                                

﴿( :قوله] ١[      ﴾ :(ه كان يذكر عليه اسم اهللا عز وجلمن أن فال بد.  
 .استنظفي: أي): وتوضئي( :قوله] ٢[
  .بن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه): أمر عبد الرمحن( :قوله] ٣[
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٣٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضياحلكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ما كان النساء يصنعن  :فقالت ،يدعون باملصابيح من جوف الليل ينظرن إىل الطهر
  .]١[هذا وعابت عليهن

صلى -فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض فسألت النيب  أنّ عن عائشة - ٣٢٠
ذلك عرق وليست باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة  :فقال - عليه وسلم اهللا

  .وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
  باب ال تقضي احلائض الصالة

  .]٢[تدع الصالة :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال جابر بن عبد اهللا وأبو سعيد عن النيب 
ها إذا طهرت صالت إحدانا ئأجتز :قالت لعائشة ]٣[امرأة أنّ حدثتين معاذة - ٣٢١
فال يأمرنا به أو  -صلى اهللا عليه وسلم-ا حنيض مع النيب كنقد أحرورية أنت  :فقالت
  .فال نفعله :قالت

  باب شهود احلائض العيدين ودعوة املسلمني ويعتزلن املصلى
ا مننع عواتقنا أن خيرجن يف العيدين فقدمت امرأة كن: عن حفصة قالت - ٣٢٤

صلى اهللا -فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النيب فرتلت قصر بين خلف 
ا نداوي الكلمى كنف :ثنيت عشرة غزوة وكانت أخيت معه يف ست قالت -عليه وسلم

أعلى إحدانا بأس  -صلى اهللا عليه وسلم-أخيت النيب  ]٤[ونقوم على املرضى فسألت
                                                

لكون الليل ال يتبين فيه البياض اخلالص من غريه فيحسنب أنهن ): يهنوعابت عل( :قوله] ١[
  .طهرن وليس كذلك فيصلني قبل الطهر

وترك الصالة يستلزم عدم قضائها؛ ألنّ الشارع أمر بالترك ومتروكه ): تدع الصالة( :قوله] ٢[
ه شيء؛ ويف قليب من". إرشاد الساري"كذا يف  ،]ال جيب فعله فال جيب قضاؤه[ال غري 

 .األمر بالترك ملانع ومع ذلك منقوض بالصوم ]ألنه ميكن أن يكون[
 .مل تسم، قس): امرأة( :قوله ]٣[
 .قالت املرأة): فسألت( :قوله ]٤[
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٣١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ضياحلكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ها ولتشهد جلبابِلتلبسها صاحبتها من  :قال ؟إذا مل يكن هلا جلباب أن ال خترج
صلى اهللا عليه -فلما قدمت أم عطية سألتها أمسعت النيب  ،نينمؤاخلري ودعوة امل

رج خت :بأيب مسعته يقول :قالت بأيب نعم وكانت ال تذكره إالّ :قالت ؟- وسلم
تض وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني والعواتق وذوات اخلدور واحليض عتزل احلي

  .تشهد عرفة وكذا وكذا تأليس :فقالت ؟]١[ضاحلي :فقلت :قالت حفصة ،املصلى
  باب إذا حاضت يف شهر ثالث حيض
: لقول اهللا تعاىل ]٢[وما يصدق النساء يف احليض واحلمل فيما ميكن من احليض

﴿                    ﴾ ]ويذكر عن علي ، ]٢٢٨: البقرة
يف شهر  ها حاضت ثالثاًاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنوشريح إن ج

احليض يوم إىل  :وقال عطاء ،أقراؤها ما كانت وبه قال إبراهيم :وقال عطاء ،صدقت
سألت ابن سريين عن املرأة ترى الدم بعد  :قال وقال معتمر عن أبيه ،عشر ةمخس

  .النساء أعلم بذلك :قرئها خبمسة أيام قال

                                                

 كيف يشهدن احليض؟: أي): ؟ضاحلي: فقلت( :قوله ]١[
ميكن كأن  فيما ميكن من التكرار فإذا أخربت مبا ال: أي): فيما ميكن من احليض( :قوله ]٢[

 .حضت يف شهر عشر حيض، مل تصدق: قالت
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٣٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري مميتالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب التيمم
  باب إذا مل جيد ماًء وال تراباً

 صلى اهللا-ها استعارت من أمساء قالدة فهلكت فبعث رسول اهللا أن عن عائشة -  ٣٣٦
 فشكوا ذلك إىل ]١[وافصلّ فوجدها فأدركتهم الصالة وليس معهم ماًء رجالً - عليه وسلم
 :ضري لعائشةاحلبن اأسيد  فقال ،فأنزل اهللا آية التيمم - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

جعل اهللا ذلك لك وللمسلمني فيه خرياً فواهللا ما نزل بك أمر تكرهينه إالّ اهللا خرياً جزاك.  
  باب التيمم يف احلضر إذا مل جيد املاء وخاف فوت الصالة

وبه قال عطاء وقال احلسن يف املريض عنده املاء وال جيد من يناوله يتيمم وأقبل 
مث دخل املدينة  ]٢[باجلرف فحضرت العصر مبربد النعم فصلى ابن عمر من أرضه

  .والشمس مرتفعة فلم يعد
أنا وعبد اهللا بن  أقبلت: موىل ابن عباس قال مسعت عمرياً :عن األعرج قال - ٣٣٧

حىت دخلنا على أيب جهيم بن  -صلى اهللا عليه وسلم-يسار موىل ميمونة زوج النيب 
من  -صلى اهللا عليه وسلم-أقبل النيب  :ل أبو جهيماحلارث بن الصمة األنصاري فقا

  حىت -صلى اهللا عليه وسلم-عليه النيب  م عليه فلم يرديه رجل فسلّـر مجل فلقـئـحنو ب
عليه السالم أقبل على اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد.  

                                                

مل جيد منا ماًء وال تراباً بغري وضوء وصرح به مسلم فعلم منه أنّ من : أي): فصلّوا( :قوله] ١[
يصلّي من دون وضوء وال تيمم؛ إذ فاقد املاء قبل مشروعية التيمم كفاقد الطهورين بعد 

كذلك ينبغي  -صلّى اهللا عليه وسلم-مشروعيته وإنّ صالتهم حمدثني كان بتقرير الشارع 
 .التوفيق بني الترمجة واحلديث، واهللا أعلم

  ". إرشاد الساري"م كما يف رواية مالك وغريه كذا يف التيم بعد: أي): فصلّى( :قوله] ٢[
االحتجاج فيه بسوق  وبه يعلم أنّ املصنف قد يذكر احلديث بسوق ويكون حملّ :قلت

  .عاد ومن دار على نسائه يف غسل واحد مآخر كما يف كتاب الغسل، باب إذا جامع ثُ
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٣٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري مميتالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... باب الصعيد الطيب وضوء املسلم
ا أسرينا وإن -صلى اهللا عليه وسلم-يب ا يف سفر مع النكن: عن عمران قال - ٣٤٤
ا يف آخر الليل وقعنا وقعة وال وقعة أحلى عند املسافر منها فما أيقظنا إالّحىت كن حر 

ل من استيقظ فالن مث فالن مث فالن يسميهم أبو رجاء فنسي عوف كان أوفالشمس 
وقظ حىت نمل  إذا نام - صلى اهللا عليه وسلم-مث عمر بن اخلطاب الرابع وكان النيب 

يكون هو يستيقظ ألنا ال ندري ما حيدث له يف نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما 
ر ويرفع صوته ر ورفع صوته بالتكبري فما زال يكبفكب جليداً أصاب الناس وكان رجالً

فلما استيقظ شكوا إليه الذي  -صلى اهللا عليه وسلم- بالتكبري حىت استيقظ بصوته النيب 
فارحتل فسار غري بعيد مث نزل فدعا  ،أو ال يضري ارحتلوا ،ال ضري :قالفهم أصاب

فتوضأ ونودي بالصالة فصلى بالناس فلما انفتل من صالته إذا هو برجل معتزل بالوضوء 
أصابتين جنابة وال  :قال ،ي مع القومما منعك يا فالن أن تصلّ :مع القوم قال مل يصلّ
فاشتكى إليه  - صلى اهللا عليه وسلم-سار النيب  مثُ ،ه يكفيكعليك بالصعيد فإن :ماء قال

 :فقال اًيه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليكان يسم الناس من العطش فرتل فدعا فالناً
اذهبا فابتغيا املاء فانطلقا فتلقيا امرأة بني مزادتني أو سطيحتني من ماء على بعري هلا 

 :قاال هلا ه الساعة ونفرنا خلوفاًعهدي باملاء أمس هذ :قالت ؟أين املاء :فقاال هلا
الذي  :قالت -صلى اهللا عليه وسلم-إىل رسول اهللا  :قاال ،انطلقي إذا قالت إىل أين

صلى اهللا عليه - رسول اهللا ها إىل هو الذي تعنني فانطلقي فجاءا بِ :يقال له الصابئ قاال
 -وسلم اهللا عليهصلى - ودعا النيب  ،فاسترتلوها عن بعريها :وحدثاه احلديث قال - وسلم

العزايل  ]٢[وأطلق ]١[سطيحتني وأوكأ أفواههماالبإناء ففرغ فيه من أفواه املزادتني أو 
ستقى من شاء وكان آخر ذاك أن وا سقىونودي يف الناس اسقوا واستقوا فسقى من 

                                                
  .منه املاء لى وفتح األسفل يصبأوكأ الفم األع: أي): وأوكأها أفواههما( :قوله] ١[
 .فتح: أي): أطلق( :قوله] ٢[
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٣٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري مميتالكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وهي قائمة تنظر إىل  ،اذهب فأفرغه عليك :الذي أصابته اجلنابة إناء من ماء قال يأعط
مألة منها حني ابتدأ  ها أشدل إلينا أنه ليخيمي اهللا لقد أقلع عنها وإنأما يفعل مبائها و
امجعوا هلا فجمعوا هلا من بني عجوة ودقيقة  :- صلى اهللا عليه وسلم- فيها فقال النيب 

الثوب فجعلوه يف ثوب ومحلوها على بعريها ووضعوا  وسويقة حىت مجعوا هلا طعاماً
فأتت  ،ولكن اهللا هو الذي أسقانا تعلمني ما رزئنا من مائك شيئاً :قال هلافبني يديها 

العجب لقيين رجالن فذهبا  :قالت ؟ما حبسك يا فالنة :أهلها وقد احتبست عنهم قالوا
ه ألسحر الناس من الصابئ ففعل كذا وكذا فواهللا إن :الذي يقال لهالرجل يب إىل هذا 

وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة فرفعتهما إىل السماء تعين السماء  ]١[بني هذه وهذه
فكان املسلمون بعد يغريون على من حوهلا من  اًه لرسول اهللا حقّواألرض أو إن

هؤالء  ما أرى أنّ :لقومها املشركني وال يصيبون الصرم الذي هي منه فقالت يوماً
   .فأطاعوها فدخلوا يف اإلسالم ؟فهل لكم يف اإلسالم يدعونكم عمداًقد القوم 

فرقة من  "الصابئني: "خرج من دين إىل غريه وقال أبو العالية "صبأ" :قال أبو عبد اهللا
  .أمل أصب ،ون الزبورؤأهل الكتاب يقر

  إخل... باب إذا خاف اجلنب على نفسه
ال  ]٢[إذا مل جيد املاء: عن أيب وائل قال أبو موسى لعبد اهللا بن مسعود - ٣٤٥
لو رخصت هلم يف هذا نعم إن مل أجد املاء شهراً مل أصلّ،  :قال عبد اهللا ،لييص

فأين قول  :قلت :ى قالم وصلّتيم :أحدهم الربد قال هكذا يعين ]٣[كان إذا وجد
  .ي مل أر عمر قنع بقول عمارإن :قال ؟عمار لعمر

                                                

 .السماء واألرض): وهذه بني هذه( :قوله] ١[
 .كان عبد اهللا ال يرى التيمم من اجلنابة إنما كان يرخص فيه من احلدث): إذا مل جيد املاء( :قوله] ٢[
لة وجعلوا يتممون إذا لو رخصت هلم هذا التخذوه حي: أي): هذا كان إذا وجد( :قوله ]٣[

 .وجدوا برداً
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٣٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الصالة
  يف اإلسراء باب كيف فرضت الصالة

صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ كان أبو ذر حيدث :بن مالك قالاعن أنس  - ٣٤٩
ففرج صدري السالم جربيل عليه  فرج عن سقف بييت وأنا مبكة فرتل :قال - وسلم

فأفرغه يف  ماناًمث غسله مباء زمزم مث جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإي
فلما جئت إىل السماء الدنيا قال  فعرج يب إىل السماءبيدي ي مث أطبقه مث أخذ صدر

هل  :قال ،هذا جربيل :قال ؟من هذا :قال ،افتح :خلازن السماء السالمجربيل عليه 
نعم  :قال ؟أرسل إليهأ :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-نعم معي حممد  :قال ؟معك أحد

رجل قاعد على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا  فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا
بالنيب الصاحل واالبن  مرحباً :بكى فقال همشالوإذا نظر قبل نظر قبل ميينه ضحك 

هذا آدم وهذه األسودة عن ميينه ومشاله نسم  :قال ؟من هذا :قلت جلربيل ،الصاحل
لنار فإذا نظر عن بنيه فأهل اليمني منهم أهل اجلنة واألسودة اليت عن مشاله أهل ا

 :هاميينه ضحك وإذا نظر قبل مشاله بكى حىت عرج يب إىل السماء الثانية فقال خلازنِ
افتح فقال له خازنقال أنس ،ل ففتحها مثل ما قال األو: ه وجد يف السموات فذكر أن

ه وجد ه ذكر أنومل يثبت كيف منازهلم غري أن وموسى وعيسى وإبراهيمآدم وإدريس 
جربيل عليه  فلما مر :السماء الدنيا وإبراهيم يف السماء السادسة قال أنسآدم يف 
بالنيب الصاحل واألخ الصاحل  مرحباً :بإدريس قال -صلى اهللا عليه وسلم- بالنيب السالم
بالنيب الصاحل واألخ  مرحباً :مبوسى فقال مث مررت ،هذا إدريس :قال ؟من هذا :فقلت

بالنيب الصاحل  مرحباً :بعيسى فقال ا موسى مث مررتهذ :قال ؟من هذا :الصاحل قلت
بالنيب  مرحباً :هذا عيسى مث مررت بإبراهيم فقال :قال ؟من هذا :الصاحل قلت األخو

فأخربين ابن  :قال ابن شهاب ،هذا إبراهيم :قال ؟من هذا :الصاحل واالبن الصاحل قلت
 :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب قال  :ابن عباس وأبا حبة األنصاري كانا يقوالن حزم أنّ
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٣٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قال ابن حزم وأنس بن  ،أمسع فيه صريف األقالم ]١[عرج يب حىت ظهرت ملستوى مثُ
ي مخسني صالة ففرض اهللا عز وجل على أمت :- صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب  :مالك

 :قلت ؟تكما فرض اهللا لك على أم :فرجعت بذلك حىت مررت على موسى فقال
تك ال تطيق ذلك فراجعت فوضع أم ك فإنّفارجع إىل رب :قال ،ةصالفرض مخسني 

أمتك ال  راجع ربك فإنّ :فقال ،وضع شطرها :فرجعت إىل موسى قلت ]٢[شطرها
ك فإن أمتك ال ارجع إىل رب :فرجعت إليه فقال ]٣[فوضع شطرها فراجعت ذلك، تطيق

فرجعت إىل  لدي هي مخس وهي مخسون ال يبدل القول :فقال ،ذلك فراجعتهتطيق 
من ريب مث انطلق يب حىت انتهى يب إىل  استحييت :ك فقلتراجع رب :فقالموسى 

ل ئأدخلت اجلنة فإذا فيها حبا مثُ ،سدرة املنتهى وغشيها ألوان ال أدري ما هي
  .ها املسكوإذا تراب ]٤[اللؤلؤ

  إخل... باب وجوب الصالة يف الثياب
ض يوم العيدين وذوات أمرنا أن خنرج احلي: عن حممد عن أم عطية قالت - ٣٥١

قالت  ،ض عن مصالهنعتزل احليتاخلدور فيشهدن مجاعة املسلمني ودعوم و
 .]٥[هالتلبسها صاحبتها من جلبابِ :قال ،إحدانا ليس هلا جلباب !يا رسول اهللا :امرأة

 ا أمحدثتن: قالحدثنا حممد بن سريين : قالحدثنا عمران  :وقال عبد اهللا بن رجاء
  .هذابِ -صلى اهللا عليه وسلم-عطية مسعت النيب 

                                                

 .علوت الستعالء مستوى، قس: يالالم فيه للعلّة أ): ملستوى( :قوله ]١[
 .فبقيت مخس وعشرون صالة): فوضع شطرها( :قوله ]٢[
 .فبقيت ثالثة عشر): فوضع شطرها( :قوله ]٣[
  .إضافة الصفة إىل املوصوف): حبائل اللؤلؤ( :قوله ]٤[
  .فيه ستر العورة ففي الصالة أوىل وبه املطابقة بالترمجة): من جلبابِها( :قوله ]٥[
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٣٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  به ملتحفاً باب الصالة يف الثوب الواحد
امللتحف املتوشح وهو املخالف بني طرفيه على عاتقيه  :قال الزهري يف حديثهو

بثوب  -صلى اهللا عليه وسلم- أم هانئ التحف النيب  :قالتووهو االشتمال على منكبيه 
  .]١[على عاتقيهوخالف بني طرفيه  له،

أبا مرة موىل أم هانئ بنت أيب  عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا أنّ - ٣٥٧
بنت أيب طالب تقوله مسع أم هانئ طالب أخربه أن :صلى اهللا - إىل رسول اهللا  ذهبت

 :عليه فقال متفسلّ :عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت -عليه وسلم
فلما فرغ من  ،بأم هانئ مرحباً :أنا أم هانئ بنت أيب طالب فقال :فقلت ؟من هذه

يا رسول  :يف ثوب واحد فلما انصرف قلت ركعات ملتحفاً فصلى مثانغسله قام 
صلى - فقال رسول اهللا  ]٢[قد أجرته فالن بن هبرية ه قاتل رجالًزعم ابن أمي أن !اهللا

  .وذاك ضحى :قالت أم هانئ !قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ :-اهللا عليه وسلم
  والتبان والقباء باب الصالة يف القميص والسراويل

فسأله عن  -صلى اهللا عليه وسلم-قام رجل إىل النيب : عن أيب هريرة قال - ٣٦٥
إذا  :سأل رجل عمر فقال مثُ ،كم جيد ثوبنيلّكُأو :الصالة يف الثوب الواحد فقال

رجل يف إزار ورداء يف إزار  ]٤[ىابه صلّرجل عليه ثي ]٣[وسع اهللا فأوسعوا مجع
وقميص يف إزار وقباء يف سراويل ورداء يف سراويل وقميص يف سراويل وقباء يف 

  .يف تبان ورداء :وأحسبه قال :قال ،تبان وقباء يف تبان وقميص
                                                

 ..........................................شيء فإنّ فيه احتمال كشف العورة): على عاتقيه( :قوله ]١[
 .هبرية زوج أم هانئ): بن هبرية( :قوله ]٢[
 .ليجمع: أي): مجع( :قوله ]٣[
 .ليصلّ: أي): صلّى( :قوله ]٤[
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٣٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب ما يذكر يف الفخذ
 صلى-ويروى عن ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن النيب  :قال أبو عبد اهللا
عن  - صلى اهللا عليه وسلم-حسر النيب  :وقال أنس ،الفخذ عورة :-اهللا عليه وسلم

 ]٢[رجخنأحوط حىت  ]١[وحديث أنس أسند وحديث جرهد :قال أبو عبد اهللا .فخذه
ركبتيه حني دخل  -صلى اهللا عليه وسلم- غطى النيب  :من اختالفهم وقال أبو موسى
وفخذه  -صلى اهللا عليه وسلم-سوله أنزل اهللا على ر :عثمان وقال زيد بن ثابت

فخذي على فخذي فثقلت علي حىت خفت أن ترض.  
  إخل... باب إن صلّى يف ثوب مصلب

صلى -لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النيب  ]٣[كان قرام: قالعن أنس  -  ٣٧٤
  .ه ال تزال تصاويره تعرض يف صاليتأميطي عنا قرامك هذا فإن :-اهللا عليه وسلم

  مث نزعه ]٤[ى يف فروج حريرصلّ باب من
فروج حرير  - صلى اهللا عليه وسلم- أهدي إىل النيب : عن عقبة بن عامر قال -  ٣٧٥

  .قنيال ينبغي هذا للمت :كالكاره له وقال شديداً انصرف فرتعه نزعاً مثُ ،فلبسه فصلى فيه
                                                

 ".طأاملو"حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأورده يف ): جرهدوحديث ( :قوله ]١[
إنها ليست بعورة ملا انقطع عرق : لو أخذ حبديث أنس وقيل: يعين): حىت خنرج( :قوله ]٢[

 إنّ ذلك مل يكن منه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: االختالف، إذ جلاعليها عورة أن يقولوا
عمداً، بل حسر عنها ومل يعلم به، وذلك الزدحام الناس، أما إذا أخذ حبديث جرهد فينفد 

الف وال يبقى للقائلني بأنها ليست عورة حيلة يف دفعه، هذا ما فهمت من معناه، االخت
 .واهللا تعاىل أعلم

  .ستر رقيق): قرام( :قوله ]٣[
 .قباء مشقوق من خلفه وهو من لبوس األعاجم): من صلّى يف فروج حرير( :قوله ]٤[
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٣٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  واملنرب واخلشب ]١[باب الصالة يف السطوح
وإن جرى  ]٣[ريوالقناط ]٢[أن يصلى على اجلمد سن بأساًومل ير احل :قال أبو عبد اهللا

 ظهرحتتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة وصلى أبو هريرة على 
  .املسجد بصالة اإلمام وصلى ابن عمر على الثلج

ما  :فقال ؟شيء املنرب من أي سألوا سهل بن سعد :حدثنا أبو حازم قال - ٣٧٧
- عمله فالن موىل فالنة لرسول اهللا  ]٤[مين هو من أثل الغابةبه الناس أعلم يف بقي 

حني عمل ووضع  -صلى اهللا عليه وسلم-وقام عليه رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم
فاستقبل القبلة كرب وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه مث رفع رأسه مث 

ركع مث رفع رأسه قرأ مث مث  ،لى املنربععاد  مثُ ،رجع القهقرى فسجد على األرض
عبد قال علي بن  :قال أبو عبد اهللا، مث رجع القهقرى حىت سجد باألرض فهذا شأنه

صلى اهللا عليه -النيب  أنّ أردت ماإنو :احلديث قالسألين أمحد بن حنبل عن هذا  :اهللا
يث هذا احلدأن يكون اإلمام أعلى من الناس بِ كان أعلى من الناس فال بأس - وسلم
  .ال :قال ،فلم تسمعه منه سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثرياً إنّف :فقلت :قال

 سقط عن فرسه -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن أنس بن مالك -  ٣٧٨
  فجلس يف مشربة له درجتها من من نسائه شهراً ]٥[فجحشت ساقه أو كتفه وآىل
                                                

 .السقف): يف السطوح( :قوله ]١[
 .ء اجلامد من شدة الربدوهو املا): على اجلمد( :قوله ]٢[
 .هو ما ارتفع من البنيان): والقناطري( :قوله ]٣[
شجر كالطرفاء ال شوك له وخشبه جيد يعمل منه القصاع واألواين، ): هو من أثل الغابة( :قوله ]٤[

 .قسطالين
 .اإليالء هو احللف): وآىل( :قوله ]٥[
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٤٠ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :وهم قيام فلما سلم قال هم جالساًفأتاه أصحابه يعودونه فصلى بِ ]١[النخل جذوع
إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ر فكب

 ك آليتإن !يا رسول اهللا :لتسع وعشرين فقالوا ]٢[ونزل ،وا قياماًفصلّ وإن صلى قائماً
  .تسع وعشرون الشهر إنّ :فقال شهراً

  ]٣[باب الصالة على احلصري
 ]٤[قائماً يصلّي :وقال احلسن وصلى جابر بن عبد اهللا وأبو سعيد يف السفينة قائماً

فقاعداً على أصحابك تدور معها وإالّ ما مل تشق.  
 -صلى اهللا عليه وسلم- جدته مليكة دعت رسول اهللا  أنّ عن أنس بن مالك -  ٣٨٠

إىل حصري  فقمت :قال أنس ،لكم ]٥[يقوموا فألصلّ :ه مث قاللطعام صنعته له فأكل من
صلى اهللا عليه وسلم-فنضحته مباء فقام رسول اهللا  ]٦[من طول ما لبس لنا قد اسود- 

 - صلى اهللا عليه وسلم- وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول اهللا وصففت واليتيم 
  .ركعتني مث انصرف

                                                

 .ال يتمكّن من القيام مما أصابه من اآلالم وكان صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): جذوع النخل( :قوله ]١[
  .صلى اهللا عليه وسلم من املشربة): ونزل( :قوله ]٢[
                            ): على احلصري( :قوله ]٣[

             . 
أدخل املصنف رمحة اهللا تعاىل عليه هذا األثر هاهنا ملا ): يصلي قائماً: احلسن قال( :قوله ]٤[

ة جلامع االشتراك يف الصالة على غري األرض لئال يتوهم من قوله عليه بينهما من املناسب
 .اشتراط مباشرة املصلّي األرض، قسطالين "عفّر وجهك يف التراب": السالم ملعاذ

والفعل بعدها " كي"بكسر الالم وضم اهلمزة وفتح الياء على أنها الم ): فألصلّي( :قوله ]٥[
قوموا فقيامكم ألن أصلي : "ها خرب مبتدأ حمذوف أيمنصوب بأن مضمرة والالم ومصحوب

 ".إرشاد الساري إىل صحيح البخاري"، "لكم
 .استعمل): ما لبس( :قوله ]٦[
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٤١ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب الصالة على الفراش
صلى اهللا - رسول اهللا  أنّ عائشة أخربته أخربين عروة أنّ :عن ابن شهاب قال - ٣٨٣

  .]٢[أهله اعتراض اجلنازة ]١[ي وهي بينه وبني القبلة على فراشكان يصلّ - عليه وسلم
  باب الصالة يف اخلفاف

بال مث توضأ ومسح  جرير بن عبد اهللا رأيت :عن مهام بن احلارث قال - ٣٨٧
صنع مثل  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  رأيت :صلى فسئل فقالعلى خفيه مث قام ف

  .من أسلم ]٣[كان من آخر جريراً فكان يعجبهم ألنً :قال إبراهيم، هذا
  يف السجود جنبيهوجيايف  باب يبدي ضبعيه

كان إذا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ ]٤[عن عبد اهللا بن مالك ابن حبينة - ٣٩٠
حدثين جعفر بن ربيعة  :وقال الليث، ىت يبدو بياض إبطيهج بني يديه حصلى فر
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم .حنوه

  باب قبلة أهل املدينة وأهل الشأم واملشرق
ال  :- صلى اهللا عليه وسلم-لقول النيب  ]٥[ليس يف املشرق وال يف املغرب قبلة

  .القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربواتستقبلوا 
                                                

 ".يصلي"متعلق بـ): القبلة على فراش( :قوله ]١[
 .وهي معترضة بينه وبني موضع القبلة اعتراض اجلنازة): نازةاجلاعتراض ( :قوله ]٢[
فعلم عدم نسخ مسح اخلفّني بغسل الرجلني الواقع يف سورة املائدة ): ركان من آخ( :قوله ]٣[

  .اآلخرة نزوالً
 .صفة أخرى لعبد اهللا، مالك أبوه، وحبينة أمه): ابن حبينة( :قوله ]٤[
  .يف غالب أمصار العرب): املغرب قبلة( :قوله ]٥[

.............................. 
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٤٢ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إذا أتيتم  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ أيوب األنصاري عن أيب - ٣٩٥
 :قال أبو أيوب .الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا

وعن . بل القبلة فننحرف ونستغفر اهللا تعاىلفقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت ق
  .مثله -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت أبا أيوب عن النيب  :الزهري عن عطاء قال

  إخل... باب ما جاء يف القبلة
وافقت ريب يف ثالث : -رضي اهللا عنه-قال عمر  :عن أنس بن مالك قال - ٤٠٢
  ﴿: ى فرتلتلو اختذنا من مقام إبراهيم مصلّ !يا رسول اهللا :قلت  

     ﴾]لو أمرت نساءك  !يا رسول اهللا :قلت ]١[وآية احلجاب ]١٢٥: البقرة
أن حيتجنب فإنصلى -والفاجر فرتلت آية احلجاب واجتمع نساء النيب  ه يكلمهن الرب
  ﴿: يف الغرية عليه فقلت هلن -اهللا عليه وسلم            

    ﴾ ]أخربنا حيىي  :قال ابن أيب مرميو، فرتلت هذه اآلية ]٥: التحرمي
  .هذابِ مسعت أنساً :حدثين محيد قال :بن أيوب قال

  إخل... باب عظة اإلمام الناس
هل ترون قبليت  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن أيب هريرة - ٤١٨
  .من وراء ظهري ي ألراكمخشوعكم وال ركوعكم إن فواهللا ما خيفى علي ]٢[هاهنا
حدثنا فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن  :حدثنا حيىي بن صاحل قال - ٤١٩
 :رقي املنرب فقال مصالة ثُ -صلى اهللا عليه وسلم-نا النيب لى صلّ: بن مالك قالاأنس 

  .كما أراكم ءي ألراكم من وراإن ]٣[يف الصالة ويف الركوع
                                                

 .فقت يف آيتهووا: أي): وآية احلجاب( :قوله ]١[
هل ترون وتظنون أني ال أرى تقصريكم يف الركوع والسجود : أي): قبليت هاهنا( :قوله ]٢[

 .ما خيفى عليفواهللا ليس كك بل  هاهناووجهيت إىل  قبليتلكون 
 .ويف شأن الركوع من التقصري فيه وعدم التعديل وشيء من التعجيل: أي): ويف الركوع( :قوله ]٣[
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٤٣ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب القسمة وتعليق القنو يف املسجد
قنوان مثل صنو  القنو العذق واالثنان قنوان واجلماعة أيضاً :قال أبو عبد اهللا -  ٤٢٠

أيت  :ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال :يعين :وصنوان وقال إبراهيم
وكان أكثر  ،انثروه يف املسجد :مبال من البحرين فقال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

 -صلى اهللا عليه وسلم-فخرج رسول اهللا  - اهللا عليه وسلمصلى -مال أيت به رسول اهللا 
 إالّ إىل الصالة ومل يلتفت إليه فلما قضى الصالة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحداً

 ،ي فاديت نفسي وفاديت عقيالًأعطين فإن !يا رسول اهللا :أعطاه إذ جاءه العباس فقال
فلم  ]٢[هقلّذهب ي ميف ثوبه ثُ ]١[ثافح ،خذ :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال له رسول اهللا 

فارفعه أنت علي  :قال ،ال :قال اؤمر بعضهم يرفعه إيلّ !يا رسول اهللا :فقال ]٣[يستطع
 ،ال :يل قالإر بعضهم يرفعه م !يا رسول اهللا :فنثر منه مث ذهب يقله فقال ،ال :قال
اهله مث انطلق فما زال فنثر منه مث احتمله فألقاه على ك ،ال :فارفعه أنت علي قال :قال

من حرصه فما قام  يتبعه بصره حىت خفي علينا عجباً - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  .منها درهم هومث -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

باب من دهمنومن أجاب  ]٤[لطعام يف املسجد يع  
اهللا عليه صلى -النيب  وجدت: قال مسع أنساًأنه عن إسحاق بن عبد اهللا  - ٤٢٢
 :قال ،نعم :قلتف ،طلحةرسلك أبو أ :معه ناس فقمت فقال يلويف املسجد  - وسلم
  .بني أيديهم قوموا فانطلق وانطلقت :هحولفقال ملن  ،نعم :قلت ؟لطعام

                                                
 .العباس رضي اهللا تعاىل عنه): ثافح( :قوله ]١[
 .         : اإلقالل): يقله( :قوله ]٢[
 .لكثرته): ستطعيفلم ( :قوله ]٣[
  .دعي وهو جالس يف املسجد: أي "دعي"ـالظرف متعلّق ب): لطعام يف املسجد( :قوله ]٤[
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٤٤ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]٢[وال يتجسس يصلي حيث شاء أو حيث أمر ]١[باب إذا دخل بيتاً
أين  :أتاه يف مرتله فقال - مصلى اهللا عليه وسل-النيب  أنّ عن عتبان بن مالك - ٤٢٤
قال ؟ي لك من بيتكأن أصلّ حتب: فأشرت صلى اهللا عليه -ر النيب له إىل مكان فكب
  .ى ركعتنينا خلفه فصلّوصفّ - وسلم

  باب املساجد يف البيوت
 عتبان بن مالك أخربين حممود بن الربيع األنصاري أنّ :عن ابن شهاب قال -  ٤٢٥

ه من األنصار أن ممن شهد بدراً -لى اهللا عليه وسلمص-وهو من أصحاب رسول اهللا 
قد أنكرت بصري وأنا  !يا رسول اهللا :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-أتى رسول اهللا 

سال الوادي الذي بيين وبينهم مل أستطع أن آيت ي لقومي فإذا كانت األمطار أصلّ
يف بييت فأختذه  ك تأتيين فتصليأن !يا رسول اهللاووددت  ]٣[همي بِمسجدهم فأصلّ

قال  ،تعاىل سأفعل إن شاء اهللا :-اهللا عليه وسلم صلى- فقال له رسول اهللا  :مصلى قال
 وأبو بكر حني ارتفع النهار فاستأذن - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا علي فغدا  :عتبان

أين  :قال مدخل البيت ثُ نيفأذنت له فلم جيلس ح -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
     فأشرت له إىل ناحية من البيت فقام رسول اهللا  :قال ؟ي من بيتكأن أصلّ بحت

وحبسناه  :م قالنا فصلى ركعتني مث سلّفْفَر فقمنا فصفكب -صلى اهللا عليه وسلم-
البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا ب يف ثاف :على خزيرة صنعناها له قال

ذلك منافق  :فقال بعضهم ؟أو ابن الدخشن خيشنأين مالك بن الد :فقال قائل منهم
                                                

تفاء باإلذن اك حيث شاءفيه  هل يصليلغريه بإذنه  بيتاًرجل  إذا دخل): إذا دخل بيتاً( :قوله ]١[
؛ ألنه عليه الصالة والسالم استأذن يف موضع الصالة أو يصلي حيث أمرالعام يف الدخول 

 .ومل يصلّ حيث شاء كما يف حديث الباب
  .ال يتفحص بنفسه موضعاً يصلي فيه بل يستأذن صاحب البيت: أي): وال يتجسس( :قوله ]٢[
 . آيتناظر إىل): فأصلي بِهمأن آيت مسجدهم ( :قوله ]٣[
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٤٥ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ك أال تراه قد اال تقل ذ :- صلى اهللا عليه وسلم-اهللا ورسوله فقال رسول اهللا  ال حيب
ا نرى وجهه فإن :اهللا ورسوله أعلم قال :قال ،ال إله إال اهللا يريد بذلك وجه اهللا :قال

قد عز وجل اهللا  فإنّ :-وسلماهللا عليه  صلى-ونصيحته إىل املنافقني قال رسول اهللا 
قال ابن شهاب .إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا م على النار من قال الحر: مث سألت 

هم عن حديث حمموداحلصني بن حممد األنصاري وهو أحد بين سامل وهو من سرات 
  .بن الربيع فصدقه بذلكا

  إخل... قبور مشركي اجلاهلية ينبشباب هل 
أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة فيها  أنّعن عائشة  - ٤٢٧

إذا كان فيهم  ]١[أولئك إنّ :فقال - صلى اهللا عليه وسلم-للنيب ذلك تصاوير فذكرتا 
شرار  ]٢[أولئكوالصور  كيتوصوروا فيه  قربه مسجداًالرجل الصاحل فمات بنوا على 

  .اخللق عند اهللا يوم القيامة
املدينة فرتل أعلى  -صلى اهللا عليه وسلم-قدم النيب : العن أنس بن مالك ق - ٤٢٨
 - صلى اهللا عليه وسلم-بنو عمرو بن عوف فأقام النيب  :يف حي يقال هلم ]٣[املدينة
ي كأنفالسيوف  نوا متقلديؤليلة مث أرسل إىل بين النجار فجا ينعشرو اًأربعفيهم 

بكر ردفه ومأل بين النجار  على راحلته وأبو -صلى اهللا عليه وسلم-أنظر إىل النيب 
حوله حىت ألقى بفناء أيب أيوب وكان حيب أن يصلي حيث أدركته الصالة ويصلي 

يا بين النجار  :بين النجار فقال ه أمر ببناء املسجد فأرسل إىل مأليف مرابض الغنم وأن
 :أنسقال عز وجلّ، إىل اهللا  ال واهللا ال نطلب مثنه إالّ :قالوا ،ثامنوين حبائطكم هذا

                                                
 .بكسرالكاف؛ ألنّ اخلطاب ملؤنث، وقد تفتح): إنّ أولئك: فقال( :قوله ]١[

 .بكسرها وتفتح): وأولئك( :قوله ]٢[
  .إنّ باملدينة عوايل أراد أن نزل بعضها): أعلى املدينة( :قوله ]٣[
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٤٦ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا - فكان فيه ما أقول لكم قبور املشركني وفيه خرب وفيه خنل فأمر النيب 
بقبور املشركني فنبشت مث باخلرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا  -عليه وسلم

النخل قبلة املسجد وجعلوا عضادتيه احلجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون 
فاغفر ة خري اآلخر هم ال خري إالّاللّ :يقولمعهم وهو  -صلى اهللا عليه وسلم-والنيب 

  .ةألنصار واملهاجرا
  باب الصالة يف مرابض الغنم

يصلي يف مرابض  -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : عن أنس بن مالك قال - ٤٢٩
  .كان يصلي يف مرابض الغنم قبل أن يبىن املسجد :بعد يقول ]١[مسعته مالغنم ثُ

  أو نار أو شيء مما يعبد امه تنورى وقدباب من صلّ
صلى - قال النيب  :أخربين أنس بن مالك قال: وقال الزهريعز وجلّ  ]٢[اهللا وجه فأراد به

  .يوأنا أصلّ النار عرضت علي :-اهللا عليه وسلم
صلى اهللا -اخنسفت الشمس فصلى رسول اهللا : عن عبد اهللا بن عباس قال - ٤٣١

  تقابل .كاليوم قط أفظع منظراًر أريت النار فلم أ :قال مثُ -عليه وسلم
  باب الصالة يف البيعة

من أجل التماثيل اليت فيها  ]٣[كنائسكم ا ال ندخلإن :-رضي اهللا عنه-وقال عمر 
  .بيعة فيها متاثيل الصور وكان ابن عباس يصلي يف البيعة إالّ

                                                
 .أبا التياحمسعت : مسعت أنساً أو قال شعبة: قال أبو التياح: أي): الغنم ثُم مسعته( :قوله ]١[
بفعله هذا وجه اهللا تعاىل، أما من أراد به شيئاً من تلك : أي): فأراد به وجه اهللا( :قوله ]٢[

 .األشياء فقد أشرك باهللا
  تقدير الكالم ال ندخل كنائسكم اليت فيها الصور ألجل التماثيل): ال ندخل كنائسكم( :قوله ]٣[
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٤٧ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 هاأتكنيسة ر - صلى اهللا عليه وسلم- أم سلمة ذكرت لرسول اهللا  أنّ عن عائشة -  ٤٣٤
فقال رسول اهللا  ،فذكرت له ما رأت فيها من الصور ،مارية :بأرض احلبشة يقال هلا

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصاحل أو الرجل الصاحل بنوا  :-صلى اهللا عليه وسلم-
  .وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا على قربه مسجداً

  باب
صلى اهللا - برسول اهللا  ]١[ملا نزل:  بن عباس قاالعائشة وعبد اهللا نّإ -  ٤٣٦- ٤٣٥

ها كشفها عن وجهه فقال وهو طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم بِ - عليه وسلم
  .حيذر ما صنعوا لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد :كذلك

  باب نوم املرأة يف املسجد
سوداء حلي من العرب فأعتقوها فكانت معهم  وليدة كانت أنّ عن عائشة -  ٤٣٩
فوضعته أو وقع منها  :قالت ،فخرجت صبية هلم عليها وشاح أمحر من سيور :قالت

 :قالت ،فالتمسوه فلم جيدوه :فخطفته قالت فمرت به حدياة وهو ملقى فحسبته حلماً
واهللا :قالت ]٢[حىت فتشوا قبلها فطفقوا يفتشوين :هموين به قالتفات! لقائمة معهم  يإن

فوقع بينهم قالت فقلت :احلدياة فألقته قالتبه ت إذ مر: همتموين به هذا الذي ات
 -صلى اهللا عليه وسلم-فجاءت إىل رسول اهللا  :ذا هو قالت زعمتم وأنا منه بريئة وهو
فكانت  :قالت ]٤[يف املسجد أو حفش ]٣[هلا خباء تفكان :فأسلمت قالت عائشة

                                                

ن صفة التماثيل، والصور تفسرياً هلا لكن فاملوصول مع صلته صفة الكنائس وحيتمل أن يكو
  .فيه بعد وال خيلو منه األول أيضاً

  .روي مبنياً للفاعل واملفعول): ملا نزل( :قوله ]١[
 .التفتت إىل الغيبة استحياء من أن تنسب تفتيش الفرج إليها): فتشوا قبلها( :قوله ]٢[
 .خيمة من صوف أو وبر): خباء( :قوله ]٣[
 .بيت صغري): حفش أو( :قوله ]٤[
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٤٨ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

من  ]١[ويوم الوشاح :قالت إالّ فال جتلس عندي جملساً :التعندي قتأتيين فتحدث 
ما شأنك ال  :فقلت هلا :قالت عائشة ه من بلدة الكفر أجناينأال إن ناعاجيب ربت

  .هذا احلديثفحدثتين بِ :قالت ؟هذا قلت إالّ تقعدين معي مقعداً
  باب اخليمة يف املسجد للمرضى وغريهم

صلى - يوم اخلندق يف األكحل فضرب النيب  أصيب سعد: عن عائشة قالت - ٤٦٣
خيمة يف املسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم ويف املسجد خيمة  -اهللا عليه وسلم

ما هذا الذي يأتينا من  !يا أهل اخليمة :الدم يسيل إليهم فقالوا من بين غفار إالّ
  .هامنفمات  جرحه دماًفإذا سعد يغذو  ؟قبلكم

  باب رفع الصوت يف املسجد
يف املسجد فحصبين رجل فنظرت  قائماً كنت :عن السائب بن يزيد قال -  ٤٧٠

ن أنتما أو مم :هما قاله بِفجئت ]٢[هذيناذهب فأتين بِ :فقال فإذا عمر بن اخلطابإليه 
لو كنتما من أهل البلد ألوجعتكما ترفعان  :قال ،الطائف من أهل :قاال ؟من أين أنتما

  .-ى اهللا عليه وسلمصل-أصواتكما يف مسجد رسول اهللا 
ه تقاضى ابن أيب أن كعب بن مالك أخربه بن كعب بن مالك أنّاحدثين عبد اهللا  -  ٤٧١

يف املسجد فارتفعت  - صلى اهللا عليه وسلم- له عليه يف عهد رسول اهللا كان  حدرد ديناً
وهو يف بيته فخرج إليهما رسول  - صلى اهللا عليه وسلم- هما حىت مسعها رسول اهللا أصوات
يا  :قالفحىت كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك  - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

قد  :فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب !لبيك يا رسول اهللا :قالف !كعب
قم فاقضه :]٣[- صلى اهللا عليه وسلم- يا رسول اهللا قال رسول اهللا  فعلت.  

                                                
  .مشعر): ويوم الوشاح( :قوله ]١[
 .رجلني رفعا أصواتهما يف مسجد النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم):  بِهذينينفأت( :قوله ]٢[
 .البن أيب حدرد): قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٣[
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٤٩ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب احللق واجللوس يف املسجد
 ]١[وهو على املنرب - صلى اهللا عليه وسلم-سأل رجل النيب : قال بن عمراعن  -  ٤٧٢

 ،ى واحدةالصبح صلّأحدكم ى فإذا خشي ى مثنمثن :قال ؟الليلما ترى يف صالة 
صلى -النيب  فإنّ وتراًبالليل اجعلوا آخر صالتكم  :كان يقول هى وإنفأوترت له ما صلّ
  .أمر به -اهللا عليه وسلم

  السوقباب الصالة يف مسجد 
  .]٢[وصلى ابن عون يف مسجد يف دار يغلق عليهم الباب

صالة اجلميع تزيد  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن أيب هريرة - ٤٧٧
 ]٣[أحدكم إذا توضأ وعشرين درجة فإنّ يف سوقه مخساً ةعلى صالته يف بيته وصال

ها رفعه اهللا بِ إالّالصالة مل خيط خطوة  وأتى املسجد ال يريد إالّالوضوء فأحسن 
خطيئة حىت يدخل املسجد وإذا دخل املسجد كان يف صالة بِها عنه  حطّ وأدرجة 

ما دام يف جملسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر عليه ما كانت حتبسه وتصلي املالئكة 
  .حيدث فيهيؤذ له اللهم ارمحه ما مل 

  إخل... باب املساجد اليت على طرق املدينة
  يرتل كان  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ عبد اهللا بن عمر أخربه نّعن نافع أ -  ٤٨٤

                                                

ديث والترمجة؟ أجيب بأنّ ما وجه املطابقة بني احل: فإن قلت): وهو على املنرب( :قوله ]١[
نهم بيكونه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم على املنرب يدلّ على مجاعة جالسني يف املسجد 

 .الرجل الذي سأل عن صالة الليل
وليس فيه هذا ذكر السوق، فاهللا أعلم بذكر املطابقة، قسطالين ): يغلق عليهم الباب( :قوله ]٢[

 .رضي اهللا تعاىل عنه
دليل مزية الصالة يف اجلماعة على الصالة يف البيت، وأما ): أحدكم إذا توضأ فإنّ( :قوله ]٣[

 .مزيتها عليها يف السوق فلما يف السوق من مشغالت وملهيات ومنسيات، واهللا تعاىل أعلم
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٥٠ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بذي احلليفة حني يعتمر ويف حجيف موضع املسجد الذي  ]١[حتت مسرة ته حني حج
أو عمرة هبط  الطريق أو حج ]٢[كان يف تلكو ةبذي احلليفة وكان إذا رجع من غزو

 ]٤[طحاء اليت على شفري الوادي الشرقيةأناخ بالب ]٣[بطن واد فإذا ظهر من بطن واد
٥[سفعر[ َثم]حبجارة وال على األكمة اليت  ]٧[حىت يصبح ليس عند املسجد الذي ]٦

     عليها املسجد كان مث خليج يصلي عبد اهللا عنده يف بطنه كثب كان رسول اهللا 
ملكان السيل بالبطحاء حىت دفن ذلك افيه يصلي فدحا  مثُ -اهللا عليه وسلم صلى-

  .الذي كان عبد اهللا يصلي فيه
ى حيث صلّ - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  عبد اهللا بن عمر حدثه أنّ وأنّ - ٤٨٥

    ............................................................ ]٨[املسجد الصغري
                                                

 .أم  غيالن): حتت سمرة( :قوله ]١[
 .ذلك الغزو): وكان يف تلك( :قوله ]٢[
  .العقيقهو وادي ): بطن واد( :قوله ]٣[
 .بالليل نزل): الوادي الشرقية( :قوله ]٤[
 . الرتول آخر الليل: التعريس): فعرس( :قوله ]٥[
 .هناك: ثَم بفتح املثلثة أي): ثَم( :قوله ]٦[
مل يكن ح عند املسجد الذي حبرة ذات حجارة : أي): ليس عند املسجد الذي( :قوله ]٧[

استأنف وقال وال على التلّ الذي عليها املسجد، ثُم:ر  خليجهناك  كان ثَميصلي عبد اهللا 
كان مجع كثيب جمتمع رمل  كثببطن الوادي  يف بطنهوكان عند النهر  عندهبن عمر 

يف اخلليج  السيل فيهبسط  يصلي فدحاهناك  رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ثَم
ذلك املكان  وستر حىت دفننهر ازداد اخلليج بالسيل حىت دخل البطحاء يف ال: أي بالبطحاء

 .عند اخلليج يصلي فيهبن عمر  الذي كان عبد اهللا
 .ال باملسجد بل قريبه): املسجد الصغري( :قوله ]٨[
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٥١ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وقد كان عبد اهللا يعلم املكان  ]٤[الروحاء بشرف ]٣[دون املسجد الذي ]٢] [١[الذي
 ]٦[حني تقوم ]٥[عن ميينك مثُ: يقول - صلى اهللا عليه وسلم- الذي كان صلى فيه النيب 

إىل  ]٨[على حافة الطريق اليمىن وأنت ذاهب ]٧[يف املسجد تصلي وذلك املسجد
  .رمية حبجر أو حنو ذلك ]١٠[بينه وبني املسجد األكرب ]٩[مكة

                                                

ومل يكن ذلك املسجد يف عهده صلى اهللا ): صلّى حيث املسجد الصغري الذي( :قوله ]١[
صلى اهللا تعاىل عليه وسلم تعاىل عليه وسلم، بين بعده قريب املكان الذي صلى فيه النيب 

  .ومل يبن يف ذلك املكان فلذا كان عبد اهللا يعلم ذلك املكان
بناه الناس ظناً منهم أنّ فيه مصلى النيب صلى ): صلّى حيث املسجد الصغري الذي( :قوله ]٢[

 .اهللا تعاىل عليه وسلم وكان ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما يرى أنّ املصلى جبنبه
 .هو مسجد القرية): دون املسجد الذي( :هقول ]٣[
 .قرية جامعة على ليلتني من املدينة): بشرف الروحاء( :قوله ]٤[
 .أنّ ذلك املكان مث هناك: خرب مبتدأ حمذوف يعين): عن ميينك مثُ( :قوله ]٥[
 مصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم قريب ذلك املسجد: أي): عن ميينك حني تقوم مثُ( :قوله ]٦[

متقدماً منه إىل جانب مكة مائالً إىل املغرب فيكون عن ميني املصلّي يف املسجد لكونه 
 مائالً إىل الغرب ويكون أيضاً أمامه لكونه متقدماً إىل اجلنوب فلذا كان ابن عمر يترك املسجد

 .عن يساره ووراءه كما سيأيت
 .النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي بين قريب املكان الذي صلّى فيه): ذلك املسجد( :قوله ]٧[
خر على ميينك إذا كنت جائياً لكن اآلمثه طريقان يكون أحدمها ): وأنت ذاهب( :قوله ]٨[

 .عن ميينك إذا كنت ذاهباً وهو املراد هاهنا
 .الطريق الذي يكون عن ميينك إذا ذهبت إىل مكة: يعين): وأنت ذاهب إىل مكة( :قوله ]٩[
 .مسجد شرف الروحاء: يعين): كربوبني املسجد األ( :قوله ]١٠[
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٥٢ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إىل العرق الذي عند منصرف الروحاء وذلك  ]١[ابن عمر كان يصلي وأنّ -  ٤٨٦
وبني املنصرف  ]٣[بينه ]٢[الذي املسجد طرفه على حافة الطريق دون ىالعرق انته

بن عمر يصلي يف امث مسجد فلم يكن عبد اهللا  ]٥[إىل مكة وقد ابتين ]٤[وأنت ذاهب
ذلك املسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إىل العرق نفسه وكان عبد اهللا 

ظهر وإذا أقبل فيصلي فيه ال ]٦[يروح من الروحاء فال يصلي الظهر حىت يأيت ذلك املكان
ها الصبحبه قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حىت يصلي بِ من مكة فإن مر.  

كان يرتل حتت سرحة  -صلى اهللا عليه وسلم-عبد اهللا حدثه أن النيب  وأنّ - ٤٨٧
عن ميني الطريق ووجاه الطريق يف مكان بطح سهل حىت  ]٧[ضخمة دون الرويثة

فانثىن يف  ]١٠[مبيلني وقد انكسر أعالها ]٩[الرويثةمن أكمة دوين بريد  ]٨[يفضي
  .جوفها وهي قائمة على ساق ويف ساقها كثب كثرية

                                                

 .إخل... مل يكن يصلي بذلك املسجد الصغري بل كان يصلي): يصلّي نوأنّ ابن عمر كا( :قوله ]١[
 .املبين بعده صلى اهللا عليه وسلم): دون املسجد الذي( :قوله ]٢[
 .بني الطريق: أي): بينه( :قوله ]٣[
من مكة يكون له منصرف الروحاء حده الشمايل  اجلائي قيد بذلك ألنّ): وأنت ذاهب( :قوله ]٤[

 .هنا احلد اجلنويباواملراد ه
 .حيث مصلى النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: أي): ابتين( :قوله ]٥[
 .الذي بين بقربه املسجد): ذلك املكان( :قوله] ٦[
 .قرية جامعة على سبعة عشر فرسخاً من املدينة): دون الرويثة( :قوله ]٧[
 .خيرج: أي): حىت يفضي( :هقول ]٨[
املوضع الذي يرتل فيه الربيد : أي من بريد الرويثةأقرب : أي): دوين بريد الرويثة( :قوله ]٩[

 .مبيلنيقريب طريق الرويثة  :فيها أو املراد بالربيد الطريق يعين
 يف جوفها وهي قائمة على ساقانعطف  فانثىنأعلى األكمة ): وقد انكسر أعالها( :قوله ]١٠[

أو الضمائر إىل السرحة الضخمة  كثريةأتالل  ويف ساقها كثبشبه ما بقي منها بالساق 
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  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى يف طرف  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  عبد اهللا بن عمر حدثه أنّ وأنّ - ٤٨٨
عند ذلك املسجد قربان أو ثالثة  ]٢[وأنت ذاهب إىل هضبة ]١[تلعة من وراء العرج
 ]٥[عند سلمات الطريق بني أولئك ]٤[من حجارة عن ميني الطريق ]٣[على القبور رضم

السلمات كان عبد اهللا يروح من العرج بعد أن متيل الشمس باهلاجرة فيصلي الظهر 
  .يف ذلك املسجد

نزل عند  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  عبد اهللا بن عمر حدثه أنّ وأنّ - ٤٨٩
 ]٦[هرشى ذلك املسيل الصق بكراع سرحات عن يسار الطريق يف مسيل دون

يصلي إىل سرحة هي بن عمر هرشى بينه وبني الطريق قريب من غلوة وكان عبد اهللا 
  .هنأقرب السرحات إىل الطريق وهي أطولُ

                                                

وسطها : أي يف جوفهاانعطف ذلك األعلى  فانثىنأعلى السرحة  وقد انكسر أعالها: واملعىن
 ويف ساقها كثب كثريةمنعطف عليها ما انكسر من أعايل أغصانِها  وهي قائمة على ساق

 .راد هاهنا ما يظهر يف ساق الشجر من أشياء مدورة مرتفعة كالتلّاألتالل وامل: الكثب
املعىن األول مفهوم من كالم بعض الناس واألشبه بل األصوب عندي هو الثاين،  :قلت

  .واهللا تعاىل أعلم
 .ليس يف كثري، وإن كان فصفة لتلعة): وراء العرجمن ( :قوله] ١[
 .اجلبل يف االرتفاع ما فوق الكثيب ودون): إىل هضبة( :قوله ]٢[
 .حجارة كبار): على القبور رضم( :قوله ]٣[
  ".صلى: "كلّ ذلك متعلق بقوله" بني"و" عند"و" عن): "عن ميني الطريق( :قوله] ٤[
  .اآلتية "كان"متعلق ): بني أولئك( :قوله] ٥[
 .بطرف: أي): بكراع( :قوله ]٦[
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٥٤ 

  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كان يرتل يف  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  عبد اهللا بن عمر حدثه أنّ وأنّ - ٤٩٠
يرتل  ]١[هبط من الصفراواتتنة حني املسيل الذي يف أدىن مر الظهران قبل املدي

يف بطن ذلك املسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إىل مكة ليس بني مرتل رسول 
عبد اهللا بن عمر حدثه  وأنّ .وبني الطريق إال رمية حبجر -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
كان يرتل بذي طوى ويبيت حىت يصبح يصلي الصبح  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ

ذلك على أكمة غليظة  -صلى اهللا عليه وسلم-حني يقدم مكة ومصلى رسول اهللا 
عبد اهللا  وأنّ .ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة همليس يف املسجد الذي بين ثَ

استقبل فرضيت اجلبل الذي بينه وبني  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  بن عمر حدثه أنّ
د الذي بين مث يسار املسجد بطرف األكمة اجلبل الطويل حنو الكعبة فجعل املسج

السوداء تدع من األكمة أسفل منه على األكمة  -صلى اهللا عليه وسلم-ومصلى النيب 
  .الذي بينك وبني الكعبةعشرة أذرع أو حنوها مث تصلي مستقبل الفرضتني من اجلبل 

  والبعري والشجر والرحل باب الصالة إىل الراحلة
ه كان يعرض راحلته أن -صلى اهللا عليه وسلم-يب عن الن عن ابن عمر - ٥٠٧

فيعدله  ]٤[كان يأخذ الرحل :قال ]٣[أفرأيت إذا هبت الركاب :]٢[فيصلي إليها قلت
  .مؤخره وكان ابن عمر يفعله :فيصلي إىل آخرته أو قال

  بني يديه من مر باب لريد املصلي
    .......................................  :أبا سعيد قال عن أيب صاحل أنّ - ٥٠٩

                                                
  .يت بعد مر الظهرانبال الية أو اجلدهي األو): الصفراواتمن ( :قوله ]١[
 .لنافع): قلت( :قوله] ٢[
 .لعدم استقرارها هاجت اإلبل وشوشت على املصلي: أي ):إذا هبت الركاب( :قوله] ٣[
 .ملتابعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم): يأخذ الرحل( :قوله ]٤[
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  لرضوي على صحيح البخاريالتعليق ا كتاب الصالة )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حدثنا سليمان  :ح وحدثنا آدم بن أيب إياس قال ]١[-هللا عليه وسلمصلى ا-قال النيب 
 :حدثنا أبو صاحل السمان قال :حدثنا محيد بن هالل العدوي قال :بن املغرية قال

أبا سعيد اخلدري رأيت يف يوم مجعة يصلي إىل شيء يستره من الناس فأراد شاب 
يف صدره فنظر الشاب فلم جيد من بين أيب معيط أن جيتاز بني يديه فدفع أبو سعيد 

من األوىل فنال من أيب سعيد مث  بني يديه فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد إالّ مساغاً
دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أيب سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان 

 - صلى اهللا عليه وسلم- مسعت النيب  :قال ؟ما لك والبن أخيك يا أبا سعيد :فقال
ى أحدكم إىل شيء يستره من الناس فأراد أحد أن جيتاز بني يديه إذا صلّ :قولي

ما هو شيطانفليدفعه فإن أىب فليقاتله فإن.  
  باب من قال ال يقطع الصالة شيء

ذكر  وحدثين مسلم عن مسروق عن عائشة :عن عائشة ح قال األعمش - ٥١٤
شبهتمونا باحلمر  :تفقال ]٢[عندها ما يقطع الصالة الكلب واحلمار واملرأة

صلى اهللا عليه وسلم-النيب  والكالب واهللا لقد رأيت- ي على السرير بينه يصلي وإن
 صلى اهللا عليه- أن أجلس فأوذي النيب  ]٣[فأكره وبني القبلة مضطجعة فتبدو يل احلاجة

   .فأنسل من عند رجليه - وسلم

                                                
  .احلديث على ما سيأيت "إذا صلّى أحدكم إىل شيء"): - صلى اهللا عليه وسلم-  قال النبِي: قال( :قوله ]١[
  .املطابقة بالترمجة بذكر املرأة دون الرجل): املرأة( :قوله ]٢[
فإذا مل يقطعها مرور املرأة اليت جبلت النفوس على ): فتبدو يل احلاجة فأكره( :قوله ]٣[

وليس معىن عدم القطع . ها وال أهلي للرجال منها فالكلب واحلمار وغريمها أوىلالشتغال بِ
 .واهللا أعلم ،موإن أث الصالة ال تبطل مبرور مار املكلف بل املعىن أنّ م املارثَأْأن ال ي
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٥٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب مواقيت الصالة
  باب مواقيت الصالة وفضلها

فدخل عليه عروة  عمر بن عبد العزيز أخر الصالة يوماً عن ابن شهاب أنّ - ٥٢١
وهو بالعراق فدخل عليه أبو  أخر الصالة يوماًاملغرية بن شعبة  بن الزبري فأخربه أنّ
م نزل سالالعليه جربيل  أليس قد علمت أنّ ما هذا يا مغرية :فقال مسعود األنصاري

صلى اهللا -صلى فصلى رسول اهللا  مثُ -صلى اهللا عليه وسلم-فصلى فصلى رسول اهللا 
صلى فصلى رسول  مثُ -صلى اهللا عليه وسلم-صلى فصلى رسول اهللا  مثُ -عليه وسلم

 :قال مثُ - صلى اهللا عليه وسلم-صلى فصلى رسول اهللا  مثُ - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
جربيل هو أقام لرسول اهللا  نّإ أوبه اعلم ما حتدث  :لعروة ]١[فقال عمر، تهذا أمربِ

كذلك كان بشري بن أيب مسعود  :قال عروة ؟الصالةوقت  -صلى اهللا عليه وسلم-
 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  ولقد حدثتين عائشة أنّ :حيدث عن أبيه قال عروة

ن تظهرها قبل أكان يصلي العصر والشمس يف حجرت.  
  باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر

يف سفر  - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللاكنا مع  :عن أيب ذر الغفاري قال - ٥٣٥
أراد أن يؤذن  مثُ ،أبرد :-صلى اهللا عليه وسلم- فأراد املؤذن أن يؤذن للظهر فقال النيب 

ة شد إنّ :- وسلمعليه صلى اهللا -فقال النيب  ]٢[أبرد حىت رأينا يفء التلول :فقال له
احلر من فيح جهنم فإذا اشتد تتفيأ" :وقال ابن عباس، فأبردوا بالصالة احلر "لتتمي.  

                                                
 .بن عبد العزيز ):فقال عمر( :قوله ]١[
إن ساوتها ظالهلا وصارت مبقدارها، ويكون ذلك يف آخر : ومعناه): رأينا يفء التلول( :قوله ]٢[

  .أبرد حىت ساوى الظلّ التلول: سيجيء يف باب األذان للمسافر فقال لهوقت الظهر وذلك ملا 
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٥٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب وقت العصر
يصلي  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب كان : قالتعائشة  عن هشام عن أبيه أنّ - ٥٤٤

  .هامل خترج من حجرت ]١[العصر والشمس
صلى العصر والشمس يف  - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللا أنّ عن عائشة -  ٥٤٥
٢[ها مل يظهرحجرت[ هاالفيء من حجرت.  
دخلت أنا وأيب على أيب برزة األسلمي فقال له : عن سيار بن سالمة قال -  ٥٤٧
كان يصلي  :فقال ؟يصلي املكتوبة -صلى اهللا عليه وسلم- كيف كان رسول اهللا  :أيب

تدحض الشمس ويصلي العصر ثُها األوىل حني اهلجري اليت تدعونيرجع أحدنا إىل  م
أن  يف املغرب وكان يستحب :رحله يف أقصى املدينة والشمس حية ونسيت ما قال

ها العتمة وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وكان العشاء اليت تدعونمن يؤخر 
  .ائةالرجل جليسه ويقرأ بالستني إىل امل ]٣[ينفتل من صالة الغداة حني يعرف

خيرج اإلنسان إىل بين عمرو  مكنا نصلي العصر ثُ: أنس بن مالك قالعن  -  ٥٤٨
  .جدهم يصلون العصريف ]٤[بن عوف

  باب إثْم من ترك العصر
كنا مع بريدة يف غزوة يف يوم ذي غيم : عن أيب قالبة عن أيب املليح قال - ٥٥٣
  العصر من ترك صالة :قال - مصلى اهللا عليه وسل- النيب  بكروا بصالة العصر فإنّ :فقال

                                                

  .كما تطلق على العني تطلق على النور ):والشمس( :قوله ]١[
  .مل يصعد): مل يظهر( :قوله ]٢[
كان " :يف رواية أيب املنهال عن أيب برزة رضي اهللا تعاىل عنه كما سبق آنفاً ):يعرف( :قوله ]٣[

 ".ليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسهالنيب صلى اهللا ع
  .بقباء وهي على ميلني من املدينة): بين عمرو بن عوف( :قوله ]٤[
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٥٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[فقد حبط عمله
  باب فضل صالة العصر

فنظر إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-كنا عند النيب : عن جرير بن عبد اهللا قال - ٥٥٤
فإن  ]٢[كم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيتهإن :القمر ليلة فقال

فافعلوا  ]٦[ ]٥[هاوقبل غروبِ ]٤[الشمس ]٣[استطعتم أن ال تغلبوا على صالة قبل طلوع
﴿فـ قرأ مثُ              ﴾]قال إمساعيل ]١٣٠: طه: 

  .افعلوا ال تفوتنكم
  باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

 ل املسلمني واليهودمث: قال - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن أيب موسى -  ٥٥٨
إىل الليل فعملوا إىل نصف  يعملون له عمالً والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً

أكملوا بقية يومكم  :فاستأجر آخرين فقال ]٧[ال حاجة لنا إىل أجرك :فقالوا ،النهار
لك ما عملنا  :ولكم الذي شرطت فعملوا حىت إذا كان حني صالة العصر قالوا

  .استكملوا أجر الفريقنيفا بقية يومهم حىت غابت الشمس فعملو فاستأجر قوماً
                                                

  .قاله تغليظاً وتهديداً وظاهره غري مراد ):عملهحبط ( :قوله ]١[
  .ال تزدمحون وقت الرؤية: أي ):يف رؤيته( :قوله ]٢[
  .لغلبة النوم ):قبل طلوع( :قوله ]٣[
  .الفجر ):الشمس( :قوله ]٤[
  .بكثرة احلاجات): قبل غروبِها( :قوله ]٥[
  .العصر): غروبِها( :قوله ]٦[
 .وما عملناه باطل): إىل أجرك( :قوله ]٧[
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٥٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب النوم قبل العشاء ملن غلب
شغل عنها ليلة  - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ حدثنا عبد اهللا بن عمر - ٥٧٠

خرج علينا النيب  ماستيقظنا ثُ مرقدنا ثُ ماستيقظنا ثُ مفأخرها حىت رقدنا يف املسجد ثُ
وكان  ليس أحد من أهل األرض ينتظر الصالة غريكم :قال مثُ -ليه وسلمصلى اهللا ع-

قد ابن عمر ال يبايل أقدمها أم أخرها إذا كان ال خيشى أن يغلبه النوم عن وقتها و
  .كان يرقد قبلها

عتم رسول اهللا ا :مسعت ابن عباس يقول :قالف ،قلت لعطاء :قال ابن جريج - ٥٧١
فقام بالعشاء حىت رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا ليلة  -صلى اهللا عليه وسلم-

اهللا  صلى-فخرج نيب اهللا  :قال ابن عباس :قال عطاء ،الصالة :بن اخلطاب فقالاعمر 
لوال أن  :يده على رأسه فقال ي أنظر إليه اآلن يقطر رأسه ماء واضعاًكأن -عليه وسلم

أشق صلى اهللا -عطاء كيف وضع النيب  هم أن يصلوها هكذا فاستثبتعلى أميت ألمرت
من  ه ابن عباس فبدد يل عطاء بني أصابعه شيئاًاعلى رأسه يده كما أنب - عليه وسلم

ها كذلك على الرأس ها ميرضم مأصابعه على قرن الرأس ثُ ]١[وضع أطراف متبديد ثُ
حىت مس٢[صرعهامه طرف األذن مما يلي الوجه على الصدغ وناحية اللحية ال يت إب[ 

  .هم أن يصلوا هكذاعلى أميت ألمرت لوال أن أشق :وقال ]٤[كذلك إالّ ]٣[وال يبطش
                                                

 .املراد به وصف عصر املاء باليد): وضع أطراف( :قوله ]١[
 .ال يبطئ :أي ،ال يقصر): ال يعصر( :قوله ]٢[
 .ال يعجل: يبضم الطاء أ ):وال يبطُش( :قوله ]٣[
  .مل يكن يفعل شيئاً من البطوء والعجلة إالّ كذلك الذي فعلت: أي): إالّ كذلك( :قوله ]٤[
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٦٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  الصالة قبل غروب الشمس تتحرىباب ال 
ال يتحرى أحدكم فيصلي  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-  رسول اهللا أنّ عن ابن عمر -  ٥٨٥

  .]١[هاعند طلوع الشمس وال عند غروبِ
  تلك الصالة كر وال يعيد إالّإذا ذ باب من نسي صالة فليصل

  .الواحدة ]٢[تلك الصالة من ترك صالة واحدة عشرين سنة مل يعد إالّ :وقال إبراهيم
من نسي صالة  :قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  عن أنس بن مالك - ٥٩٧

 :ىقال موس ]١٤: طه[﴾   ﴿ ذلك فليصل إذا ذكر ال كفارة هلا إالّ
 ﴿بعد  :مسعته يقول :قال مهام    ﴾ حدثنا مهام  :وقال حبان

  .حنوه -صلى اهللا عليه وسلم-حدثنا أنس عن النيب : قالحدثنا قتادة 
  باب ما يكره من السمر بعد العشاء

  .هاهنا يف موضع اجلمع ،من السمر واجلمع السمار والسامر ]٣[السامر
 :انطلقت مع أيب إىل أيب برزة األسلمي فقال له أيب :املنهال قالحدثنا أبو  - ٥٩٩
كان  :قال ؟يصلي املكتوبة -صلى اهللا عليه وسلم-كيف كان رسول اهللا  حدثنا

ها األوىل حني تدحض الشمس ويصلي العصر ثُيصلي اهلجري وهي اليت تدعونيرجع  م
 :ال يف املغرب قالأحدنا إىل أهله يف أقصى املدينة والشمس حية ونسيت ما ق

                                                
الغروب أمر تدرجيي حيصل باحلركة فاملراد يف احلديث  :قلت ):عند غروبِها( :قوله ]١[

زمان حركة الشمس للغروب ويف الترمجة انتهاء تلك احلركة وغيوبتها حتت األفق وبه 
  .بقة بينهما، واهللا أعلماملطا

وذهب مالك إىل أنّ من ذكر بعد أن صلى صالة أنه مل  ):وال يعيد إالّ تلك الصالة( :قوله ]٢[
 .يصلّ اليت قبلها أنه يصلي اليت ذكر ثُم يصلي اليت كان صالها مراعاة للترتيب استحباباً

﴿: املذكور يف قوله تعاىل): السامر( :قوله ]٣[    ﴾]٦٧: املؤمنون[.  
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٦١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري صالةالمواقيت كتاب  )                (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وكان يكره النوم قبلها واحلديث بعدها وكان  :قال ،أن يؤخر العشاء وكان يستحب
  .ينفتل من صالة الغداة حني يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستني إىل املائة

  باب السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء
قربنا من وقت  انتظرنا احلسن وراث علينا حىت :حدثنا قرة بن خالد قال - ٦٠٠
صلى - النيب نظرنا : قال أنس بن مالك :قال مدعانا جرياننا هؤالء ثُ :فجاء فقال ]١[قيامه

 :خطبنا فقال مذات ليلة حىت كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثُ - اهللا عليه وسلم
ال ق ،كم مل تزالوا يف صالة ما انتظرمت الصالةرقدوا وإن مالناس قد صلوا ثُ أال إنّ
هو من حديث أنس  :قال قرة ،خري ما انتظروا اخلرييف القوم ال يزالون  وإنّ :احلسن

  .- صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 

                                                

  .قيام احلسن من النوم ألجل التهجد أو من املسجد ألجل النوم: أي): وقت قيامه( :قوله ]١[
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٦٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب األذان
  قد قامت الصالة :قوله باب اإلقامة واحدة إالّ

 :قال إمساعيل أمر بالل أن يشفع األذان وأن يوتر اإلقامة: عن أنس قال - ٦٠٧
  .]١[اإلقامة إالّ :أليوب فقال هفذكرت

  ذا مسع املنادييقول إ باب ما
إذا  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن أيب سعيد اخلدري - ٦١١

  .]٢[مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقول املؤذن
  ]٣[باب االستهام يف األذان

لو يعلم الناس ما يف  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ عن أيب هريرة -  ٦١٥
النداء والصف ل ثُاألوأن يستهموا عليه الستهموا ولو يعلمون ما يف  إالّ ]٤[نجيدو ال م

  .]٧[والصبح ألتومها ولو حبواً ]٦[ا إليه ولو يعلمون ما يف العتمةالستبقو ]٥[التهجري
  باب الكالم يف األذان

  املؤذن غ فلما بلغزيف يوم ر خطبنا ابن عباس :عن عبد اهللا بن احلارث قال - ٦١٦
                                                

 ".قد قامت"كلمة : يعين): اإلقامة( :قوله ]١[
ال : "إالّ يف احليعلتني والتثويب واإلقامة فإنه يقول يف احليعلة األوىل): ما يقول املؤذن( :قوله ]٢[

أو حيوقل فيهما، " ما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن: "ةويف الثاني" إخل... قوة حول وال
 ".أقامها اهللا وأدامها ما دامت السماء واألرض": "ويف اإلقامة" صدقت وبررت: "ويف التثويب

  .أيهم يؤذن): يف األذان( :قوله ]٣[
  .إليهما سبيالً): ثُم ال جيدون ( :قوله ]٤[
 .يف الظهر): التهجري يف( :قوله ]٥[
 .العشاء): ما يف العتمة( :قوله ]٦[
 .مشياً على األوراك): ولو حبواً( :قوله ]٧[
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٦٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حي على الصالة فأمره أن ينادي الصالة يف الرحال فنظر القوم بعضهم إىل بعض 
  .]٢[ها عزمةمنه وإن ]١[فعل هذا من هو خري :فقال

  ]٣[باب األذان بعد الفجر
 يصلي ركعتني - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب  -رضي اهللا عنها- عن عائشة - ٦١٩

  .]٤[خفيفتني بني النداء واإلقامة من صالة الصبح
  باب األذان قبل الفجر

 ال مينعن :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن عبد اهللا بن مسعود - ٦٢١
ه يؤذن أو ينادي بليل لريجع قائمكم منكم أذان بالل من سحوره فإن أحدكم أو أحداً

أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إىل فوق  ]٥[ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر
                                                

  .كالم دخل يف األذان" الصالة يف الرحال: "فقوله): من هو خري( :قوله ]١[
  : له ثالثة معان): وإنها عزمة( :قوله ]٢[

   .أنّ الصالة يف الرحال عزمة يف يوم ذي رزغ :األول
  .أنّ احليعلة عزمة فلو قاهلا املؤذن وجب عليكم اخلروج فتخرجون وحترجون :والثاين
أنّ صالة اجلمعة عزمة فينبغي أن يقال أالّ صلّوا يف الرحال ليعلم الناس أنّ  :والثالث

األمطار من األعذار لعدم اإلتيان إىل اجلمعة العزمية ويؤيد هذا املعىن ما يف كتاب اجلمعة 
 "أنّ اليوم كان يوم اجلمعة"يث أنّ اجلمعة عزمة ففي هذه الرواية حذف يف هذا احلد

 .ونقل كالم ابن عباس والضمري فيه إىل اجلمعة، واهللا أعلم هذا ما عندي
  .بعد طلوع الفجر الصادق: أي): األذان بعد الفجر( :قوله ]٣[
رة إىل الصالة فلم وإنما كان التخفيف للمباد :قلت): واإلقامة من صالة الصبح( :قوله ]٤[

  .يكن النداء إالّ بعد طلوع الفجر الصادق وبه املطابقة بني احلديث والترمجة
يشري إىل أنّ الفجر ليس ما كان مستطيالً آخذاً من األفق ): وليس أن يقول الفجر( :قوله ]٥[

  .ذاهباً إىل املغرب بل الفجر هو املستطري بني اجلنوب والشمال
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٦٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 موقال زهري بسبابتيه إحدامها فوق األخرى ثُ .حىت يقول هكذا ]١[وطأطأ إىل أسفل
٢[ا عن ميينه ومشالهمهمد[.  

  ]٣[اب من انتظر اإلقامةب
 - صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها-عائشة  نّإ - ٦٢٦

إذا سكت املؤذن باألوىل من صالة الفجر قام فركع ركعتني خفيفتني قبل صالة 
  .الفجر بعد أن يستبني الفجر مث اضطجع على شقه األمين حىت يأتيه املؤذن لإلقامة

  ]٤[ؤذن يف السفر مؤذن واحدلي :باب من قال
 يف نفر من قومي - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أتيت: قال عن مالك بن احلويرث -  ٦٢٨

ارجعوا  :فلما رأى شوقنا إىل أهلينا قال رفيقاً فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً
  .كمفكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكرب

  إخل... باب األذان للمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة وكذلك بعرفة
 وا يفصلّ :ة باردة بضجنان مث قالـيلـأذن ابن عمر يف ل: قال ]٥[ين نافعـحدث – ٦٣٢

  يؤذن مث يقول كان يأمر مؤذناً -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أخربنا أنّورحالكم 
                                                

  .إنما ذلك الكاذب ):إىل أسفل( :قوله ]١[
 .يشري إىل كون الفجر مستطرياً عريضاً): ومشاله( :قوله ]٢[
 .وليس ذلك إالّ لفصل بينهما): نتظر اإلقامةامن ( :قوله ]٣[
؛ "يف السفر: "وال مفهوم لقوله": إرشاد الساري"قال يف ): يف السفر مؤذن واحد( :قوله ]٤[

احلديث أيضاً ختصيص بالسفر وما قال وليس يف  :قلت. ألنّ احلضر أيضاً كك انتهى
: يف ما بعد ظاهره أنّ ذلك بعد وصوهلم إىل أهليهم لكن الرواية اآلتية" اإلرشاد"العالمة يف 

يف قليب منه شيء إن استدل به على ختصيص  :فأقول .، انتهى)إذا أنتما خرجتما فأذنا(
 .وحاضرين، واهللا أعلم وعلمه أتمالتأذين يف السفر فإنه تعليم األحكام يعملون بِها مسافرين 

 .إنما الترمجة يف تأذين ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه بضجنان مسافراً): نافع( :قوله ]٥[
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٦٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .الليلة الباردة أو املطرية يف السفرأال صلوا يف الرحال يف  :على إثره
صلى اهللا عليه -رسول اهللا  رأيت: عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه قال - ٦٣٣
باألبطح فجاءه بالل فآذنه بالصالة مث خرج بالل بالعرتة حىت ركزها بني  - وسلم

  .]١[باألبطح وأقام الصالة -صلى اهللا عليه وسلم-يدي رسول اهللا 
  واوا وما فاتكم فأمتّباب ما أدركتم فصل

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  ]٣[أبو قتادة ]٢[قاله
ح وعن الزهري عن أيب  - صلى اهللا عليه وسلم- عن أيب هريرة عن النيب  - ٦٣٦

إذا مسعتم اإلقامة فامشوا : قال -صلى اهللا عليه وسلم- سلمة عن أيب هريرة عن النيب 
  .وا وما فاتكم فأمتوافما أدركتم فصلّ تسرعوا إىل الصالة وعليكم السكينة والوقار وال

  ما صلينا: باب قول الرجل
       النيب  أنّ أخربنا جابر بن عبد اهللا :أبا سلمة يقول مسعت :عن حيىي قال - ٦٤١

واهللا  !يا رسول اهللا :جاءه عمر بن اخلطاب يوم اخلندق فقال -صلى اهللا عليه وسلم-
ما أفطر الصائم فقال النيب  ]٤[س تغرب وذلك بعدأن أصلي حىت كادت الشم ما كدت  

  إىل بطحان -صلى اهللا عليه وسلم- فرتل النيب  ،واهللا ما صليتها  :- صلى اهللا عليه وسلم-
  .صلى بعدها املغرب مصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثُ موأنا معه فتوضأ ثُ

                                                
مع وال ذكر جبليس فيه تأذين وال إقامة ملسافر وال بعرفة وال  :قلت): وأقام الصالة( :قوله ]١[

ن يقال حوايل البلدة كمثل السفر يف ليلة مطرية وال باردة فليس من الترمجة يف شيء إالّ أ
 .النداء والتثويب فيقاس عليه ويف قليب منه شيء فاجتهد

 . املذكور: أي): قاله( :قوله ]٢[
 .كما مر): أبو قتادة( :قوله ]٣[
  .جميء عمر رضي اهللا تعاىل عنه: أي): وذلك بعد( :قوله ]٤[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٦٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب فضل صالة الفجر يف مجاعة
 دخل علي :مسعت أم الدرداء تقول :قال ساملاً مسعت :حدثنا األعمش قال -  ٦٥٠

صلى - حممد  رمن أم ]١[واهللا ما أعرف :قال ؟ما أغضبك :وهو مغضب فقلت أبو الدرداء
  .يصلون مجيعاً ]٢[همأن إالّ شيئاً - اهللا عليه وسلم

باب إنبه عل اإلمام ليؤمتّما ج  
بالناس وهو جالس وقال يف مرضه الذي تويف فيه  -صلى اهللا عليه وسلم-وصلى النيب 
إذا رفع قبل اإلمام يعود فيمكث بقدر ما رفع مث يتبع اإلمام وقال احلسن  :ابن مسعود

 يسجد للركعة اآلخرة سجدتني ]٣[فيمن يركع مع اإلمام ركعتني وال يقدر على السجود
  .مث يقضي الركعة األوىل بسجودها وفيمن نسي سجدة حىت قام يسجد

  بتدعباب إمامة املفتون وامل
  .بدعته ]٤[وعليه صلّ :وقال احلسن

ه دخل على عثمان بن عفان وهو حمصور يار أناخلعن عبيد اهللا بن عدي بن  -  ٦٩٥
الصالة أحسن  :رى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقالتك إمام عامة ونزل بك ما إن :فقال

وقال  همتوا فاجتنب إساءؤما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أسا
  .منها من ضرورة ال بد ال نرى أن يصلى خلف املخنث إالّ :قال الزهري :الزبيدي

  ]٦[حبذائه سواء إذا كانا اثنني ]٥[باب يقوم عن ميني اإلمام
  عليه صلى اهللا- يف بيت خاليت ميمونة فصلى رسول اهللا  بت: عن ابن عباس قال -  ٦٩٧

                                                
  .وال أجد): ما أعرف( :قوله ]١[
 .كانوا يف عهده صلى اهللا عليه وسلم): إالّ أنهم( :قوله ]٢[
 .لزحام وحنوه والغالب كون ذلك حيصل يف اجلمعة): على السجود( :قوله ]٣[
 .صلّ خلف املبتدع): صلّ وعليه( :قوله ]٤[
 .املأموم واحد): يقوم عن ميني اإلمام( :قوله ]٥[
 .اإلمام واملأموم: يعين): إذا كانا اثنني( :قوله ]٦[
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٦٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 نام مث قام فجئت فقمت عن يساره العشاء مث جاء فصلى أربع ركعات مث - وسلم
فجعلين عن ميينه فصلى مخس ركعات مث صلى ركعتني مث نام حىت مسعت غطيطه 

  .خرج إىل الصالة مخطيطه ثُ :أو قال
  باب هل يأخذ اإلمام إذ شك بقول الناس

 ]١[انصرف من اثنتني -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ عن أيب هريرة -  ٧١٤
صلى اهللا - رسول اهللا فقال  ؟يا رسول اهللا أقصرت الصالة أم نسيت :ليدينفقال له ذو ا
صلى اهللا عليه -  فقام رسول اهللا ،نعم :فقال الناس ؟أصدق ذو اليدين :- عليه وسلم

  .فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول - وسلم
  بعد التكبري رأيق مابعد باب 

صلى صالة  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  بكر أنّ عن أمساء بنت أيب - ٧٤٥
الكسوف فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام فأطال القيام مث ركع 
فأطال الركوع مث رفع مث سجد فأطال السجود مث رفع مث سجد فأطال السجود مث 

الركوع  قام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام مث ركع فأطال
قد  :مث رفع فسجد فأطال السجود مث رفع مث سجد فأطال السجود مث انصرف فقال

دنت مين اجلنة حىت لو اجترأت عليها جلئتكم بقطاف من قطافها ودنت مين النار 
 :قلت ]٣[ختدشها هرة :ه قالفإذا امرأة حسبت أن ]٢[أنا معهم وأَ أي رب :حىت قلت

  :نافع قال .ال أطعمتها وال أرسلتها تأكل ماتت جوعاً حبستها حىت :ما شأن هذه قالوا
أو خشاشاألرض من خشيش  :ه قالحسبت أن.  

                                                

 .وكانت الصالة ذات أربعة ظهراً أو عصراً): اثنتني من( :قوله ]١[
 .وفيه الترمجة ملا فيه من جواز املناجاة والدعاء يف الصالة): أنا معهم وأَ( :قوله ]٢[
تقشر جلدها وذلك ألنّ ظلم احليوانات ال جيوز ومن : أي): ختدشها هرة: قال( :قوله ]٣[

 .ظلمهن يسلطن على ظاملهن يوم يقوم احلساب
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٦٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب رفع البصر إىل اإلمام يف الصالة
يقرأ  - صلى اهللا عليه وسلم-أكان رسول اهللا : قلنا خلباب :عن أيب معمر قال -  ٧٤٦

  .]١[باضطراب حليته :قال ؟مب كنتم تعرفون ذاك :قلناف ،نعم :يف الظهر والعصر قال
صلى اهللا عليه - النيب خسفت الشمس على عهد : عن عبد اهللا بن عباس قال -  ٧٤٨
 ،يف مقامك مث رأيناك تكعكعت رأيناك تناولت شيئاً !يا رسول اهللا :فصلى قالوا - وسلم

  .ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ]٢[يت اجلنة فتناولت منها عنقوداًأي رإن :قالف
مث رقي املنرب  - صلى اهللا عليه وسلم-صلى لنا النيب : عن أنس بن مالك قال - ٧٤٩

لكم الصالة اجلنة  اآلن منذ صليت لقد رأيت :املسجد مث قالفأشار بيديه قبل قبلة 
  .والنار ممثلتني يف قبلة هذا اجلدار فلم أر كاليوم يف اخلري والشر ثالثاً

  يف القبلة أو بصاقاً ئاًهل يلتفت ألمر يرتل به أو يرى شيباب 
بينما املسلمون يف صالة : أخربين أنس بن مالك قال :عن ابن شهاب قال -  ٧٥٤

حجرة عائشة  ]٣[كشف ستر -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  الفجر مل يفجأهم إالّ
فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل له الصف 

فظن م فأشار إليهم أمتّ ]٤[وهم املسلمون أن يفتتنوا ه يريد اخلروجأنوا يف صال
  .أرخى الستر وتويف من آخر ذلك اليوموصالتكم 

  إخل... باب وجوب القرأة لإلمام واملأموم
  - رضي اهللا عنه-إىل عمر  أهل الكوفة سعداً  شكا: عن جابر بن مسرة قال  - ٧٥٥

                                                

 .وذلك ليس إالّ برفع البصر إىل اإلمام صلى اهللا عليه وسلم): حليته( :قوله ]١[

 .     ٔ   ): عنقوداً( :قوله ]٢[
 .يوم االثنني يوم تويف): كشف ستر( :قوله ]٣[

 .يته صلى اهللا عليه وسلمؤفرحة بر): أن يفتتنوا( :قوله] ٤[
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٦٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يصلي فأرسل إليه  ]٢[ه ال حيسنا أنفشكوا حىت ذكرو عماراً ]١[فعزله واستعمل عليهم
ي أما أنا واهللا فإن :قال، ك ال حتسن تصليهؤالء يزعمون أن إنّ !يا أبا إسحاق :فقال
عنها أصلي  ]٣[ما أخرم -صلى اهللا عليه وسلم-هم صالة رسول اهللا أصلي بِ كنت

أبا بك يا  ذاك الظن :قال ،صالة العشاء فأركد يف األوليني وأخف يف األخريني
سأل عنه أهل الكوفة ومل يدع يإىل الكوفة  أو رجاالً فأرسل معه رجالً !إسحاق
لبين عبس فقام رجل  حىت دخل مسجداً معروفاًعليه سأل عنه ويثنون  إالّ مسجداً

كان ال  سعداً أما إذ نشدتنا فإنّ :قالفأسامة بن قتادة يكىن أبا سعدة  :منهم يقال له
أما واهللا ألدعون  :قال سعد ،وية وال يعدل يف القضيةبالسيسري بالسرية وال يقسم 

فأطل عمره وأطل فقره  ومسعةً قام رياًء عبدك هذا كاذباًهم إن كان بثالث اللّ
 شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد :يقول ]٥[إذا سئل ]٤[وعرضه بالفنت وكان بعد

 ه ليتعرضكرب وإنقد سقط حاجباه على عينيه من الفأنا رأيته بعد  :قال عبد امللك
  .]٦[للجواري يف الطرق يغمزهن

  باب القراءة يف الظهر
  صلى اهللا- هم صالة رسول اهللا أصلي بِ كنت: عن جابر بن مسرة قال سعد - ٧٥٨

                                                
 .يف الصالة): عليهم( :قوله ]١[
  .سعداً: يعين): سنأنه ال حي( :قوله ]٢[
 .ما أنقص): ما أخرم( :قوله ]٣[
 .أبو سعدة): وكان بعد( :قوله ]٤[
 .عن حال نفسه): إذا سئل( :قوله ]٥[
يعصر أعضاءهن بأصابعه وفيه إشارة إىل الفتنة والفقر إذ لو كان غنياً : أي): هنزيغم( :قوله ]٦[

 .ملا احتاج إىل ذلك
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٧٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أركد يف األوليني وأحذف يف كنت ال أخرم عنها  ]٢[ ]١[اءي العشصالت -عليه وسلم
  .بك ذلك الظن :فقال عمر ،األخريني

  اءة يف املغربباب القر
ما لك تقرأ يف املغرب : قال يل زيد بن ثابت :عن مروان بن احلكم قال - ٧٦٤

  .]٣[يقرأ بطوىل الطوليني -صلى اهللا عليه وسلم-بقصار وقد مسعت النيب 
  باب القراءة يف الفجر

٧٧٢ - يف كل صالة يقرأ يقول -رضي اهللا عنه-ه مسع أبا هريرة أخربين عطاء أن: 
أمسعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا فما أمسعنا 

وإن زدت فهو خري ]٤[القرآن أجزأت وإن مل تزد على أم.  
  باب اجلهر بقراءة صالة الفجر

 فيما أمر ]٦[فيما أمر وسكت - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ]٥[قرأ: عن ابن عباس قال -  ٧٧٤
﴿      ﴾ ]و ]٦٤: مرمي﴿             ﴾
   .]٢١: األحزاب[

                                                
ي العشي تثنية صالة، والعشي بفتح العني وكسر الشني ت صال): العشاءصاليت ( :قوله ]١[

 .الظهر والعصر وهو وجه مطابقة الترمجة: املعجمة أي
 .ليس للحديث على هذه الرواية عالقة بالترمجة): العشاء( :قوله ]٢[
 .الطوليان البقرة وآل عمران وطوالمها أوالمها): بطول الطويلني( :قوله ]٣[

 .الفرضعن ): أجزأت( :قوله ]٤[
  .جهر: يعين): قرأ: قال( :قوله ]٥[
 .أسر: يعين): وسكت( :قوله ]٦[
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٧١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[باب اجلمع بني السورتني يف ركعة
 ويذكر عن عبد اهللا بن السائب ]٤[ل سورةقبل سورة وبأو ]٣[وبسورة ]٢[باخلواتيم والقراءة

إذا جاء ذكر موسى وهارون  املؤمنون يف الصبح حىت - صلى اهللا عليه وسلم- قرأ النيب 
 ]٦[وقرأ عمر يف الركعة األوىل مبائة وعشرين آية ]٥[أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع

ويف الثانية  ]٧[من البقرة ويف الثانية بسورة من املثاين وقرأ األحنف بالكهف يف األوىل
ية من هما وقرأ ابن مسعود بأربعني آه صلى مع عمر الصبح بِبيوسف أو يونس وذكر أن

يف  ]٩[سورة واحدةبويف الثانية بسورة من املفصل وقال قتادة فيمن يقرأ  ]٨[األنفال
عز وجلّ كتاب اهللا يف ركعتني كلّ د سورة واحدةركعتني أو يرد.  

كان رجل من األنصار يؤمهم يف  :وقال عبيد اهللا عن ثابت عن أنس - ٧٧٤
١١[افتتح سورة ]١٠[امسجد قباء وكان كلم[  .....................................    

                                                
 .واحدة): يف ركعة( :قوله ]١[
  .كما ال خيفى" بأول سورة: "مضاداً لقوله): باخلواتيم( :قوله ]٢[
خالفاً لترتيب القرآن وقد كرهته العلماء وما وراء ذلك من مجع السورتني ): وبسورة( :قوله ]٣[

 .خلواتيم وأول السورة كلّ ذلك سائغ ال بأس بهوقراءة ا
 .وترك آخرها): سورةل بأو( :قوله ]٤[
 .قرأ أول السورة وترك آخرها: أي): فركع( :قوله ]٥[
 .وفيه أيضاً القراءة بأول السورة): وعشرين آيةًمبائة ( :قوله ]٦[
 .وفيه عكس الترتيب): يف األوىل( :قوله ]٧[
  .وفيه قراءة ببعض السورة املستلزم جلواز القراءة بأوائلها): المن األنف( :قوله ]٨[
 .بأن يقرأ بعضها يف ركعة والبعض اآلخر يف أخرى): بسورة واحدة( :قوله ]٩[
 .شرط): كلّما( :قوله ]١٠[
  .موصوف): سورة( :قوله ]١١[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بقل هو اهللا أحد حىت يفرغ  ]٥[افتتح ]٤[به ]٣[ها هلم يف الصالة مما يقرأبِ ]٢[ ]١[يقرأ
ركعة فكلمه أصحابه  معها وكان يصنع ذلك يف كلّ ]٦[سورة أخرىبمنها مث يقرأ 

ك حىت تقرأ بأخرى فإما تقرأ يها جتزرى أننهذه السورة مث ال ك تفتتح بِإن :قالواو
ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك  :فقال ا أن تدعها وتقرأ بأخرىها وإمبِ

ه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غريه فلما فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أن
ما مينعك أن تفعل ما  !يا فالن :أخربوه اخلرب فقال -صلى اهللا عليه وسلم-أتاهم النيب 

ي إن :فقال ؟عةيأمرك به أصحابك وما حيملك على لزوم هذه السورة يف كل رك
ها قالأحب: حباها أدخلك اجلنةك إي.  

جاء رجل إىل ابن مسعود : أبا وائل قال مسعت :عمرو بن مرة قالحدثنا  - ٧٧٥
الشعر لقد عرفت النظائر  كهذّ اًهذّ :الليلة يف ركعة فقال ]٨][٧[لقرأت املفص :فقال

عشرين سورة من املفصل يقرن بينهن فذكر  -صلى اهللا عليه وسلم-اليت كان النيب 
  .ركعة سورتني يف كلّ

                                                

 .صفة): يقرأ( :قوله ]١[
 .ذلك األنصاري): يقرأ( :قوله ]٢[
  .للتبعيض" من"و" سورة"متعلّق : )مما يقرأ( :قوله ]٣[
  .راجع إىل ما): يقرأ به( :قوله ]٤[

 .ءاجز): افتتح( :قوله ]٥[
  .فيه اجلمع بني السورتني): ثُم يقرأ بسورة أخرى( :قوله ]٦[
 .إنما سمي باملفصل لكثرة الفواصل فيه): املفصل( :قوله ]٧[
قرأت املفصل : ت أو ق إىل آخر القرآن يعيناملفصل من الفتح أو احلجرا): املفصل( :قوله ]٨[

 .كلّه الليلة يف ركعة واحدة
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب يقرأ يف األخريني بفاحتة الكتاب
كان يقرأ  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ قتادة عن أبيهعن عبد اهللا بن أيب  - ٧٧٦

الكتاب يف الظهر يف األوليني بأم الكتاب  وسورتني ويف الركعتني األخريني بأم
ل يف الركعة الثانية وهكذا يف يالركعة األوىل ما ال يطويطول يف  ]١[ويسمعنا اآلية

  .العصر وهكذا يف الصبح
  ]٣[بالتأمنيوالناس  ]٢[باب جهر اإلمام

للمسجد للجة وكان  نّأومن وراءه حىت  ]٥[ن ابن الزبريأم ]٤[آمني دعاء :وقال عطاء
    ..............................  :وقال نافع ال تفتين بآمني ]٦[أبو هريرة ينادي اإلمام

                                                

 .أحياناً): اآلية( :قوله ]١[
إن اشتهيت حتقيق املقام وتنقيح الكالم يف هذا املرام فارجع  :أقول): جهر اإلمام( :قوله ]٢[

العبد العيام، للشيخ العالم أو بعض فتاوى هذا " اللمعات"البن اهلمام أو " فتح القدير"إىل 
 .والعلم احلق عند اهللا ذي اجلالل واإلكرام

كما وقع يف بعض النسخ وليس يف شيء " والناس"زيادة  :أقول): والناس بالتأمني( :قوله ]٣[
 .من الروايات خطأ إن شاء اهللا تعاىل وإالّ لزم لغوية الباب اآليت، كما ال خيفى

الدالئل وأظهر احلجج على اإلسرار بالتأمني؛  هذا من أحسن :أقول): دعاء  آمني( :قوله ]٤[
: إذ األصل يف الدعاء هو اإلخفاء كما قال العلماء وورد به القرآن العزيز قال اهللا تعاىل

﴿         ﴾]ها : ((وقد ورد يف احلديث املتفق عليه] ٥٥: األعرافأي
 .يث، وفيه األمر بإخفاء الدعاء، واهللا أعلماحلد)) الناس اربعوا على أنفسكم

ال ننكر وروده ولكن نقول بنسخه وقد ورد فيه حديث من ابن ): أمن ابن الزبري( :قوله ]٥[
 .مسعود رضي اهللا تعاىل عنه

ال تقرأ بسورة الفاحتة : ليس فيه دليل على اجلهر واملعىن :أقول): ينادي اإلمام( :قوله ]٦[
آمني، وأن أشترك يف دعاء : ن السورة، ويفوتين أن أقول خلفكبالتعجيل حىت تفرغ م
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .اًربال يدعه وحيضهم ومسعت منه يف ذلك خ ]١[كان ابن عمر
هما أخرباه عن أيب بن عبد الرمحن أناعن سعيد بن املسيب وأيب سلمة  -  ٧٨٠
ه من وافق فإن ]٢[نوان اإلمام فأمإذا أم :قال - اهللا عليه وسلمصلى -رسول اهللا  أنّ هريرة

صلى - وكان رسول اهللا  :قال ابن شهاب .م من ذنبهما تقد تأمينه تأمني املالئكة غفر له
  .آمني ]٣[يقول - اهللا عليه وسلم

  ]٤[بالتأمني اإلمامباب جهر 
 إذا قال اإلمام :قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ عن أيب هريرة - ٧٨٢
﴿        ﴾]٥[فقولوا آمني ]٦: الفاحتة[ ه من وافق قوله قولفإن 

                                                

املسلمني، ويؤيده تأييداً حيتاج إىل تلطّف القرحية ما عند البيهقي كان أبو هريرة يؤذن 
ه دخل يف الصفملروان فاشترط أبو هريرة أن ال يسبقه بالضالني حىت يعلم أن. 

 .اً حجة عليه وذلك ظاهر كالشمس باهروليس فيه أيض :أقول): كان ابن عمر( :قوله ]١[
وليس فيه أيضاً عليه بينةٌ بينةً أو خفيةً ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم  :أقول): فأمنوا( :قوله ]٢[

مسع اهللا : إذا قال اإلمام": -فيه بالتأمني ال باجلهر به وإالّ لدلّ قوله صلى اهللا عليه وسلم
لك احلمد؛ فإنه من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم اللّهم ربنا : ملن محده، فقولوا

 .على اجلهر بالتحميد، وليس كك -كما عند املؤلّف فيما سيجيء "من ذنبه
 ؛وليس فيه أيضاً برهان هلم: أقول): يقول - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللاوكان ( :قوله ]٣[

  .إذ القول ال يستلزم اجلهر كما ال خيفى
هو الصواب لئال : قال القسطالين" باب جهر املأموم: "يف رواية): اإلمام بالتأمني( :قوله ]٤[

  .التكرار يلزم
قد آذناك أن ليس فيه دليل ألحد على أحد فما يف بعض احلواشي  :أقول): فقولوا آمني( :قوله ]٥[

  يسـمعوا التـأمني مـن   فعلم بِهذا األمر بالتأمني والقـوم إذا مل  ": اإلرشاد"وذكره العالمة أيضاً يف 
  فثبت  به  فال بد أن جيهر اإلمام" آمني"اإلمام أوقات املخافتة كيف يعلمون أنّ اإلمام وصل إىل 
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

تابعه حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن  .م من ذنبهاملالئكة غفر له ما تقد
  .- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  ونعيم امر عن أيب هريرة - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  ]٢[ ]١[باب إمتام التكبري يف الركوع
فع فإذا انصرف هم فيكرب كلما خفض وره كان يصلي بِأن هريرةعن أيب  - ٧٨٥
  .-صلى اهللا عليه وسلم-صالة برسول اهللا  ]٣[ي ألشبهكمإن :قال

  باب إمتام التكبري يف السجود
 خلف علي بن أيب طالب أنا وعمران يتصلّ: ]٤[عن مطرف بن عبد اهللا قال -  ٧٨٦

ر هض من الركعتني كبر وإذا نر وإذا رفع رأسه كبكب ]٥[بن حصني فكان إذا سجد
                                                

   .جهر اإلمام بالتأمني بِهذه العناية فظهر مناسبة الترمجة بِهذا احلديث، انتهى
ن شطط خبط إذ اإلمام إذا سكت سكتة ووقف وقفة بني الفاحتة والسورة أل :فأقول
وأسر به يعلمون أنه اآلن وصل إىل موضعه فيؤمن ويؤمنون وال يلزم اجلهر " آمني: "يقول

قطعاً، وهذا كالم ليس من الصواب يف شيء ومن أبهر احلجج على هذا التأويل ما أليب 
فقولوا آمني فإنّ املالئكة تقول آمني وإنّ " وال الضالّني: "إذا قال اإلمام: داود والنسائي

 .ام يقول آمني، فتفكّر وتشكّر وتأمل وال تعجل إنّ اهللا ال حيب املعجلني، واهللا أعلماإلم
يقع متام تكبري االنتقال من القيام إىل الركوع يف الركوع فيقع : أي): يف الركوع( :قوله ]١[

 .راؤه فيه
بل يبتدأ  واملقصود أن ال يكبر لالنتقال إذا وصل يف الركوع: قلت): يف الركوع( :قوله ]٢[

 . التكبري ناهضاً ويتمه راكعاً وبه املطابقة باحلديث وهو املراد يف الباب اآليت
وإنما قاله ليعلمهم صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ال مسعة  :قلت): ألشبهكمإني ( :قوله ]٣[

 .وال رياء أو تكبراً وافتخاراً
 .مطرف): قال( :قوله ]٤[
 .علي رضي اهللا تعاىل عنه: )فكان إذا سجد( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قد ذكرين هذا صالة حممد  :]١[الصالة أخذ بيدي عمران بن حصني فقال فلما قضى
  .-صلى اهللا عليه وسلم-بنا صالة حممد  ]٢[ىلقد صلّ: أو قال -صلى اهللا عليه وسلم-

  باب التكبري إذا قام من السجود
تكبرية  ]٤[ثنتني وعشرين ]٣[رخلف شيخ مبكة فكب صليت: عن عكرمة قال -  ٧٨٨

صلى اهللا عليه -ك سنة أيب القاسم ثكلتك أم :فقال ،ه أمحقإن :فقلت البن عباس
  .حدثنا قتادة حدثنا عكرمة: قالحدثنا أبان  :وقال موسى .- وسلم

  باب وضع األكف على الركب يف الركوع
  .يديه من ركبتيه -صلى اهللا عليه وسلم-أمكن النيب  ]٥[وقال أبو محيد يف أصحابه

  فطبقت  إىل جنب أيب صليت مصعب بن سعد مسعت :عن أيب يعفور قال -  ٧٩٠
  نضع ا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أنكن :بني كفي مث وضعتهما بني فخذي فنهاين أيب وقال

                                                

  .عمران): فقال( :قوله ]١[
 .عمران): صلّى( :قوله ]٢[
 .يف الصالة الرباعية عند االفتتاح وعند كلّ حتول غري القيام بعد الركوع: يعين): فكبر( :قوله ]٣[
إذا و) ٥وإذا قعد ) ٤وإذا سجد ) ٣وإذا ركع ) ٢إذا افتتح ) ١): فكبر ثنتني وعشرين( :قوله ]٤[

وإذا سجد ) ١٠وإذا قعد ) ٩وإذا سجد ) ٨وإذا ركع ) ٧نهض للركعة الثانية  اوإذ) ٦سجد 
وإذا قعد ) ١٥وإذا سجد ) ١٤وإذا ركع ) ١٣وإذا نهض للركعة الثالثة ) ١٢وإذا قعد ) ١١
وإذا ) ٢٠وإذا سجد ) ١٩وإذا ركع ) ١٨وإذا نهض للركعة الرابعة ) ١٧وإذا سجد ) ١٦
  .وإذا قعد) ٢٢سجد وإذا ) ٢١قعد 

حني حدث صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ): أبو محيد يف أصحابه: وقال( :قوله ]٥[
وكانوا عشرة مسعوا منه احلديث  ]وكان عاشر عشرة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم[

 .وصدقوه فيه
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .أيدينا على الركب
  نينةاطمباب حد إمتام الركوع واالعتدال فيه واال

وسجوده وبني  -صلى اهللا عليه وسلم-كان ركوع النيب : عن الرباء قال - ٧٩٢
  .]٢[من السواء القيام والقعود قريباً ]١[سجدتني وإذا رفع من الركوع ما خالال

  لك احلمدونا هم ربفضل اللّبعد باب 
فكان أبو  -صلى اهللا عليه وسلم-صالة النيب  ]٣[ألقربن: عن أيب هريرة قال - ٧٩٨

 هريرة يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة الظهر وصالة العشاء وصالة الصبح بعد ما
  .ارفيدعو للمؤمنني ويلعن الكفّ ،مسع اهللا ملن محده :يقول

  رأسه من الركوع باب الطمانينة حني يرفع
وسجوده وإذا رفع  - صلى اهللا عليه وسلم-كان ركوع النيب : عن الرباء قال - ٨٠١

  .]٤[من السواء رأسه من الركوع وبني السجدتني قريباً
  باب يهوي بالتكبري حني يسجد

صلى اهللا -سقط رسول اهللا : مسعت أنس بن مالك يقول :هري قالعن الز - ٨٠٥
ه األمين فدخلنا عليه من فرس فجحش شقّ :عن فرس ورمبا قال سفيان -عليه وسلم

فلما  مرة صلينا قعوداً :وقال سفيان وقعدنا نعوده فحضرت الصالة فصلى بنا قاعداً
                                                

 .فإنه كان يطوهلما): ما خال( :قوله ]١[
وفيه إشعار بالتفاوت والزيادة على أصل حقيقة الركوع والسجود ): قريباً من السواء( :قوله ]٢[

وبني السجدتني والرفع من الركوع وهذه الزيادة ال بد أن تكون على القدر الذي ال بد منه 
 .وهو الطمانينة، وهذا موضع املطابقة بني احلديث والترمجة

 .صالته إليكم ألقربكم إىل صالته أو ألقرب: أي): ألقربن: قال( :قوله ]٣[
 .قد مر وجه االستدالل به يف الورقة األوىل): قريباً من السواء( :قوله ]٤[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٧٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كربوا وإذا ركع فاركعوا وإذا ر فما جعل اإلمام ليؤمت به فإذا كبإن :قضى الصالة قال
ربنا ولك احلمد وإذا سجد  :فقولوا ،مسع اهللا ملن محده :رفع فارفعوا وإذا قال

لقد حفظ كذا قال الزهري ولك  :نعم قال :قلت ]١[كذا جاء به معمر .فاسجدوا
ابن  ]٦[قال ]٥[:خرجنا من عند الزهري ]٤[فلما ]٣[من شقه األمين ]٢[احلمد حفظت

  .ساقه األمين ]٨[فجحش ]٧[ندهوأنا ع :جريج
  باب فضل السجود

أبا  أخربين سعيد بن املسيب وعطاء بن يزيد الليثي أنّ :عن الزهري قال - ٨٠٦
هل  :قال ؟هل نرى ربنا يوم القيامة !يا رسول اهللا :الناس قالوا أنّ هريرة أخربمها

فهل  :قال !ال يا رسول اهللا :قالوا ؟متارون يف القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب
قال ،ال :قالوا ؟ها سحابمتارون يف الشمس ليس دون: كم ترونه كذلك حيشر فإن

فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من  هفليتبع الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً
 ]٩[يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه األمة فيها منافقوها فيأتيهم اهللا

نا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم هذا مكاننا حىت يأتينا رب :ربكم فيقولون أنا: ]١٠[فيقول
                                                

 .عندكم): معمر( :قوله ]١[
  .قال سفيان): حفظت( :قوله ]٢[
 .عن ابن شهاب): عن شقّه األمين( :قوله ]٣[
  .قال سفيان): فلما( :قوله ]٤[
 .ودخلنا على ابن جريج): عند الزهري( :قوله ]٥[
  ".ملّا"جزاء ): قال( :قوله ]٦[
 .عند ابن جريج): عنده( :قوله ]٧[
 .مقولة ابن جريج): فجحش( :قوله ]٨[
 .يف غري العالمة اليت يعرفون بِها): أتيهم اهللافي( :قوله ]٩[
 .يف تلك العالمة): فيقول( :قوله ]١٠[
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٧٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يضرب الصراط بني ونا فيدعوهم أنت رب :فيقولون ،أنا ربكم :فيقول وجلّعزاهللا 
ظهراين جهنم فأكون أوالرسل  م يومئذ أحد إالّته وال يتكلّل من جيوز من الرسل بأم

ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان هل  ،ملّم سهم سلّاللّ :وكالم الرسل يومئذ
ه ال يعلم قدر ها مثل شوك السعدان غري أنفإن :قال ،نعم :قالوا ؟رأيتم شوك السعدان

ومنهم من خيردل مث  ]١[اهللا ختطف الناس بأعماهلم فمنهم من يوبق بعمله عظمها إالّ
ملالئكة أن خيرجوا من ينجو حىت إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار أمر اهللا ا

كان يعبد اهللا فيخرجونهم ويعرفونم اهللا على النار أن تأكل أثر هم بآثار السجود وحر
أثر السجود فيخرجون من  ابن آدم تأكله النار إالّ السجود فيخرجون من النار فكلّ

عليهم ماء احلياة  النار قد امتحشوا فيصبة يف محيل السيلفينبتون كما تنبت احلب 
بني اجلنة والنار وهو آخر أهل النار مث يفرغ اهللا من القضاء بني العباد ويبقى رجل 

قد قشبين فاصرف وجهي عن النار  !يا رب :بوجهه قبل النار فيقول اجلنة مقبالً دخوالً
 ؟هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غري ذلك :رحيها وأحرقين ذكاؤها فيقول

ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف اهللا وجهه وجلّ  عزال وعزتك فيعطي اهللا  :فيقول
هجتها سكت ما شاء اهللا أن يسكت مث قالعن النار فإذا أقبل به على اجلنة رأى ب: 

أليس قد أعطيت العهود وامليثاق أن ال  :مين عند باب اجلنة فيقول اهللا لهقد !يا رب
فما  :فيقول ،ال أكون أشقى خلقك !يا رب :تسأل غري الذي كنت سألت فيقول

غري ذلك  كال وعزتك ال أسأل :عسيت إن أعطيت ذلك أن ال تسأل غريه فيقول
فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إىل باب اجلنة فإذا بلغ بابها ها فرأى زهرت

أدخلين  !يا رب :وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت فيقول
أغدرك أليس قد أعطيت العهد وحيك يا ابن آدم ما : جلّعز وفيقول اهللا  ،اجلنة

 ال جتعلين أشقى خلقك فيضحك !يا رب :فيقول ،وامليثاق أن ال تسأل غري الذي أعطيت
حىت إذا انقطع أمنيته قال اهللا عز  فيتمىن متن :اهللا منه مث يأذن له يف دخول اجلنة فيقول

                                                
 .يهلك): يوبق بعمله( :قوله ]١[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

لك ذلك  :به األماين قال اهللا انتهتمن كذا وكذا أقبل يذكره ربه حىت إذا زد : وجل
 -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا رسول  إنّ :قال أبو سعيد اخلدري أليب هريرة، ومثله معه

من رسول  همل أحفظ :هريرةقال أبو  ،لك ذلك وعشرة أمثاله :عز وجلّ قال اهللا :قال
ي مسعته إن :قال أبو سعيد ،لك ذلك ومثله معه :قوله إالّ - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 
  .ذلك لك وعشرة أمثاله :يقول

  باب السجود على األنف يف الطني
أال  :فقلت انطلقت إىل أيب سعيد اخلدري :عن حيىي عن أيب سلمة قال -  ٨١٣

صلى اهللا عليه - النيب حدثين ما مسعت  :قلت :قال ؟خترج بنا إىل النخل نتحدث فخرج
ل من عشر األوال - لى اهللا عليه وسلمص- اعتكف رسول اهللا  :يف ليلة القدر قال - وسلم

الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر  إنّ :رمضان واعتكفنا معه فأتاه جربيل فقال
صلى اهللا - الذي تطلب أمامك فقام النيب  إنّ :اعتكفنا معه فأتاه جربيل فقالواألوسط 

من كان اعتكف مع النيب  :صبيحة عشرين من رمضان فقال خطيباً -عليه وسلم
ي ها يف العشر األواخر يف وتر وإني نسيتها وإني أريت ليلة القدر وإنع فإنفلريج

وما  ،املسجد جريد النخل ]٢[يف طني وماء وكان سقف ]١[ي أسجدرأيت كأن
صلى اهللا عليه - فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النيب  شيئاً ]٤[يف السماء ]٣[نرى
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا حىت رأيت أثر الطني واملاء على جبهة  - وسلم

  .وأرنبته تصديق رؤياه
  إخل... باب عقد الثياب وشدها

  -صلى اهللا عليه وسلم-ون مع النيب كان الناس يصلّ: عن سهل بن سعد قال - ٨١٤
                                                

 .ليلة القدر): كأني أسجد( :قوله ]١[
 .قال أبو سعيد): وكان سقف( :قوله ]٢[
 .قال أبو سعيد): وما نرى( :قوله ]٣[
 .حني قال ذلك النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): يف السماء( :قوله ]٤[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حىت  وسكنؤال ترفعن ر :هم فقيل للنساءعلى رقابِ ]١[وهم عاقدوا أزرهم من الصغر
  .يستوي الرجال جلوساً

  كث بني السجدتنيباب امل
أال أنبئكم صالة رسول : مالك بن احلويرث قال ألصحابه عن أيب قالبة أنّ -  ٨١٨

وذاك يف غري حني صالة فقام مث ركع فكرب مث رفع  :قال ،-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
رفع رأسه هنية فصلى  مسجد ثُ مثُرفع رأسه هنية  مسجد ثُ مثُرأسه فقام هنية 

مل أرهم يفعلونه  شيئاً ]٤[كان يفعل :شيخنا هذا قال أيوب ]٣[ن سلمةعمرو ب ]٢[صالة
  .الرابعة وأكان يقعد يف الثالثة 

لو رجعتم إىل  :فأقمنا عنده فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فأتينا النيب : ]٥[قال - ٨١٩
وا صالة كذا يف حني كذا فإذا حضرت وا صالة كذا يف حني كذا صلّليكم صلّاأه

  .ذن أحدكم وليؤمكم أكربكمالصالة فليؤ
  باب ال يفترش ذراعيه يف السجود

  . ]٧[وال قابضهما ]٦[ووضع يديه غري مفترش - صلى اهللا عليه وسلم- سجد النيب  :وقال أبو محيد
  اعتدلوا يف السجود :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  عن أنس بن مالك - ٧٧٩

  .وال يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب
                                                

 .ال يقدرون على أن يشتملوا بِهن من صغرهن): من الصغر( :قوله ]١[
 .قال أبو قالبة): فصلى صالة( :قوله ]٢[
 .بكسر الالم: )سلمة( :قوله ]٣[
 .ابن سلمة): كان يفعل( :قوله ]٤[
 .فأتينا النيب: ابن احلويرث): قال( :قوله ]٥[
 .على األرض): مفترشغري ( :قوله ]٦[
  .إليه): قابضهما( :قوله ]٧[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  مث ض ]١[يف وتر من صالته ن استوى قاعداًباب م
 -صلى اهللا عليه وسلم-ه رأى النيب أن مالك بن احلويرث الليثي أخربين - ٨٢٣

  .يصلي فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعداً
  باب يكرب وهو ينهض من السجدتني

بري حني رفع فجهر بالتك ى لنا أبو سعيدصلّ :عن سعيد بن احلارث قال - ٨٢٥
هكذا  :وحني قام من الركعتني وقال ]٣[وحني رفعوحني سجد  ]٢[رأسه من السجود

صلى اهللا عليه وسلم-النيب  رأيت -.  
صالة خلف علي بن أيب بن احلصني  أنا وعمران يتصلّ :عن مطرف قال -  ٨٢٠
 هض من الركعتنير وإذا نر وإذا رفع كبفكان إذا سجد كب -رضي اهللا عنه-طالب 

لقد  :أو قال ]٤[ى بنا هذا صالة حممدلقد صلّ :م أخذ عمران بيدي فقالر فلما سلّكب
  .-صلى اهللا عليه وسلم-ذكرين هذا صالة حممد 

  باب سنة اجللوس يف التشهد
٨٢٧  - عن عبد اهللا بن عبد اهللا أنه كان يرى عبد اهللا بن عمر يتربع يف ه أخربه أن

  ةسن ماإن :فنهاين عبد اهللا بن عمر وقال ومئذ حديث السنالصالة إذا جلس ففعلته وأنا ي
  يرجال إنّ :فقال ،ك تفعل ذلكإن :اليمىن وتثين اليسرى فقلت ]٥[الصالة أن تنصب رجلك

  .ال حتمالين
                                                

 .من الركعة األوىل والثالثة بعد السجدتني جلسة االستراحة: يعين): يف وتر من صالته( :قوله ]١[
 .األول): ودالسج( :قوله ]٢[
 .عن السجود الثاين): رفع( :قوله ]٣[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): حممد( :قوله ]٤[
" املوطأ"وكان جلوس ابن عمر هذا يف القعدة األخرية كما يف ): أن تنصب رجلك( :قوله ]٥[

  .برواية عبد اهللا بن دينار ففيه رد صريح على الشافعية وتأييد باهر لنا معشر احلنفية
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

٨٢٨  - صلى - مع نفر من أصحاب النيب  ه كان جالساًعن حممد بن عمرو بن عطاء أن
أنا : فقال أبو محيد الساعدي - صلى اهللا عليه وسلم- فذكرنا صالة النيب  - اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم- أحفظكم لصالة رسول اهللا  كنت - ور جعل يديه حذرأيته إذا كب 
منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه مث هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حىت يعود 

واستقبل بأطراف أصابع إذا سجد وضع يديه غري مفترش وال قابضهما وفقار مكانه  كلّ
إذا جلس فرجليه القبلة فإذا جلس يف الركعتني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمىن 
 ]٢[ومسع ]١[يف الركعة اآلخرة قدم رجله اليسرى ونصب األخرى وقعد على مقعدته

قال والليث يزيد بن أيب حبيب ويزيد من حممد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء 
حدثين  :قال وقال ابن املبارك عن حيىي بن أيوبمكانه، فقار  كلّ :ليثأبو صاحل عن ال

  .فقار ه كلّحدثّبن حلحلة حممد بن عمرو  يزيد بن أيب حبيب أنّ
باب من مل ير التشهد ل واجباًاألو  

  .]٣[قام من الركعتني ومل يرجع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ألنّ
ن بن هرمز موىل بين عبد املطلب وقال حدثين عبد الرمح :عن الزهري قال -  ٨٢٩

وهو من أزد شنوءة وهو : قالعبد اهللا بن حبينة  نّإ :بن احلارثامرة موىل ربيعة 
      النيب أنّ ذصلى اهللا عليه وسلم-حليف لبين عبد مناف وكان من أصحاب النيب 

قام، فهم الظهر فقام يف الركعتني األوليني مل جيلس صلى بِ -صلى اهللا عليه وسلم-
ر وهو جالس فسجد فقام الناس معه حىت إذا قضى الصالة وانتظر الناس تسليمه كب

   .مم مث سلّسجدتني قبل أن يسلّ

                                                

 .وذلك هو التورك الذي تفعله الشافعية): على مقعدته( :قوله ]١[
 .ذلك احلديث): ومسع( :قوله ]٢[
 .ولو كان فرضاً لرجع إليه): ومل يرجع( :قوله ]٣[
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٨٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

  باب الدعاء قبل السالم
صلى -رسول اهللا  أنّ أخربته -صلى اهللا عليه وسلم-عن عائشة زوج النيب  - ٨٣٢

ي أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ هم إناللّ :كان يدعو يف الصالة -اهللا عليه وسلم
ي أعوذ هم إنبك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات اللّ

 الرجل إنّ :فقال ،ما أكثر ما تستعيذ من املغرم :فقال له قائل ،م واملغرمملأثَبك من ا
مسعت خلف  :]٢] [١[، وقال حممد بن يوسفوعد أخلفإذا إذا غرم حدث فكذب و

يف املسيح واملسيح ليس بينهما فرق ومها واحد أحدمها عيسى : بن عامر يقول
  .عليه السالم واآلخر الدجال

مسعت رسول  :عائشة قالت أخربين عروة بن الزبري أنّ :قالوعن الزهري  - ٨٣٣
  .يستعيذ يف صالته من فتنة الدجال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

  إخل... باب من مل يرد السالم على اإلمام
- ه عقل رسول اهللا وزعم أن  حممود بن الربيع أخربين :عن الزهري قال -  ٨٣٩

  .يف دارهم تا من دلو كانوعقل جمة جمه ]٣[-صلى اهللا عليه وسلم
كنت  :مث أحد بين سامل قال ]٤[مسعت عتبان بن مالك األنصاري :قال - ٨٤٠
ي أنكرت بصري إن :فقلت -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ي لقومي بين سامل فأتيتأصلّ
 ك جئت فصليت يف بييت مكاناًالسيول حتول بيين وبني مسجد قومي فلوددت أن وإنّ

                                                

  .إخل... مسعت خلف: راوياً عن املؤلّف أنّ املؤلّف قال): حممد بن يوسفقال ( :قوله ]١[
  .مام البخاريالفربري تلميذ اإل): حممد بن يوسف( :قوله ]٢[

  .وكان ابن أربع سنني): عقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٣[
كان أنصارياً ومن بني األنصار من بين سامل، : يعين): مالك األنصاريعتبان بن ( :قوله ]٤[

 ".قرشي مث هامشي"، أو "فالن أنصاري مث خزرجي: "كقولك
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٨٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

 - صلى اهللا عليه وسلم-فغدا علي رسول اهللا  ،أفعل إن شاء اهللا :قالف أختذه مسجداً
فأذنت له فلم  -صلى اهللا عليه وسلم-النهار فاستأذن النيب  وأبو بكر معه بعد ما اشتد

 الذي أحب ]١[فأشار إليه من املكان ؟ي من بيتكأن أصلّ أين حتب :جيلس حىت قال
  .وسلمنا حني سلمم صففنا خلفه مث سلّوأن يصلي فيه فقام 

  باب الذكر بعد الصالة
رفع  أنّ أبا معبد موىل ابن عباس أخربه أن ابن عباس أخربه أخربين عمرو أنّ - ٨٤١

صلى اهللا عليه -الصوت بالذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب 
  .إذا مسعته ]٢[أعلم إذا انصرفوا بذلك كنت :وقال ابن عباس - وسلم
 -صلى اهللا عليه وسلم-أعرف انقضاء صالة النيب  كنت: عن ابن عباس قال - ٨٤٢
 ]٣[كان أبو معبد أصدق موايل ابن عباس :حدثنا سفيان عن عمرو قال :قال علي بالتكبري

  .قال علي وامسه نافذ
 :فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم-إىل النيب  ]٤[جاء الفقراء: عن أيب هريرة قال - ٨٤٣

ر من األموال بالدرجات العال والنعيم املقيم يصلون كما نصلي ذهب أهل الدثو
ها ويعتمرون وجياهدون ويصومون كما نصوم وهلم فضل من أموال حيجون بِ

                                                

فيه التفات أو الذي أشار هو النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ): فأشار إليه من املكان( :قوله ]١[
وفيه إظهار معجزة له صلى اهللا عليه وسلم حيث أشار إىل املكان الذي كان مراد عتبان : العيين

وال ينايف : قال القسطالين. ملخصاً" اإلرشاد"صالته صلى اهللا عليه وسلم فيه، انتهى ما يف 
 .الحتمال أنّ كالً منهما أشار معاً أو متقدماً أو متأخراً، انتهى" فأشرت"يف الرواية السابقة ما 

 ".أعلم"متعلق ): إذا انصرفوا بذلك( :قوله ]٢[
  ومن مواليه عكرمة وعبيد اهللا وأبو كريب وحممد أخوه وكلّهم): موايل ابن عباس( :قوله ]٣[

 .مد بن رشدين، واهللا أعلمصادقون عادلون وأبو كريب أقوى من أخيه حم
 .فقراء املهاجرين): جاء الفقراء( :قوله ]٤[
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٨٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

أدركتم من سبقكم ومل يدرككم به إن أخذمت مبا أال أحدثكم  :قالفويتصدقون 
وحتمدون من عمل مثله تسبحون  إالّ مأحد بعدكم وكنتم خري من أنتم بني ظهرانيه

 ح ثالثاًنسب :فاختلفنا بيننا فقال بعضنا ،صالة ثالثا وثالثني وتكربون خلف كلّ
تقول سبحان  :وثالثني فرجعت إليه فقال ر أربعاًوثالثني ونكب وثالثني وحنمد ثالثاً

  .نوهن ثالث وثالثاهللا واحلمد هللا واهللا أكرب حىت يكون منهن كلّ
  باب يستقبل اإلمام الناس إذا سلّم

٨٤٦  - صلى اهللا عليه وسلم-ى لنا رسول اهللا صلّ: ه قالعن زيد بن خالد اجلهين أن- 
كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس  ]١[صالة الصبح باحلديبية على إثر مساء

أصبح من  :قال ،اهللا ورسوله أعلم :قالوا عز وجل؟ كمهل تدرون ماذا قال رب :فقال
مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن يب وكافر  :ا من قالعبادي مؤمن يب وكافر فأم

بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب ومؤمن بالكوكبمطرنا  :ا من قالبالكوكب وأم.  
  واالنصراف عن اليمني والشمال ]٢[باب االنفتال

أو من  ]٤[على من يتوخى ]٣[ويعيب وكان أنس بن مالك ينفتل عن ميينه وعن يساره
  .ميينهعمد االنفتال عن ت

                                                

 .أراد املطر): مساء ثر إ( :قوله ]١[
 .بعد الصالة): االنفتال( :قوله ]٢[
اعلم أنّ أنساً إنما عاب من يعتقد حتتم ذلك ووجوبه، وأما إذا استوى ): ويعيب( :قوله ]٣[

صلى اهللا تعاىل عليه وسلم كان أكثر انصرافه جلهة اليمني األمران فجهة اليمني أوىل؛ ألنه 
كما سيأيت يف احلديث اآليت إن شاء اهللا تعاىل وكان حيب التيامن يف شأنه كلّه، 

 .مع شيء من تغيري" قسطالين"
 .يتحرى): من يتوخى( :قوله ]٤[
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٨٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

عليه أن  ]١[اًحقّ من صالته يرى أنّ ال جيعل أحدكم للشيطان شيئاً: قال عبد اهللا -  ٨٥٢
  .ينصرف عن يساره ]٢[كثرياً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  عن ميينه لقد رأيت ال ينصرف إالّ

  والكراث باب ما جاء يف الثوم الين والبصل
صلى -النيب  زعم أنّ بن عبد اهللا اًجابر زعم عطاء أنّ: قالعن ابن شهاب  - ٨٥٥

فليعتزل مسجدنا وليقعد  :أو ،فليعتزلنا أو بصالً من أكل ثوماً :قال -اهللا عليه وسلم
قول فوجد هلا أيت بقدر فيه خضرات من ب -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  وأنّ ،يف بيته

كان معه فلما قربوها إىل بعض أصحابه  :فسأل فأخرب مبا فيها من البقول فقال رحياً
وقال أمحد بن صاحل عن ابن ، ي أناجي من ال تناجيفإن كلْ :قالفرآه كره أكلها 
فيه خضرات ومل يذكر الليث وأبو  يعين طبقاً :قال ابن وهب ،]٣[وهب أيت ببدر

  .هو من قول الزهري أو يف احلديث ]٤[صفوان عن يونس قصة القدر فال أدري
  إخل... الغسل والطهور باب وضوء الصبيان ومىت جيب عليهم

أخربين  :مسعت الشعيب قال :سليمان الشيباين قالمسعت  :حدثنا شعبة قال - ٨٥٧
٥[على قرب منبوذ - صلى اهللا عليه وسلم- مع النيب  من مر[ يا أبا  :وا عليه فقلتهم وصفّفأم
  .]٦[ابن عباس :قال ؟من حدثك !عمرو

                                                

 .واجباً وهو املتعارف من احلق يف عرف الشرع): أنّ حقّاً( :قوله ]١[
 .يف نفسه ال بالنسبة إىل االنصراف جلهة اليمني وإالّ لناضل الصحاح): كثرياً( :قوله ]٢[
 .طبق): أيت ببدر( :قوله ]٣[
 .قال املؤلّف، كذا قال العالمة ابن حجر): فال أدري( :قوله ]٤[
 .منفرد يف ناحية عن القبور: أي): منبوذ( :قوله ]٥[
اك حمتلماً وال يصلّي إالّ بوضوء فعلم منه األول ومل يكن إذ ذ): ابن عباس: قال( :قوله ]٦[

والثالث واخلامس والسادس من التراجم الست. 
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٨٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

 الغسل يوم اجلمعة :قال - عليه وسلم صلى اهللا- عن النيب  عن أيب سعيد اخلدري -  ٨٥٨
  .]١[حمتلم واجب على كلّ

صلى اهللا عليه -عند خاليت ميمونة ليلة فقام النيب  بت: عن ابن عباس قال - ٨٥٩
 فتوضأ من شن - صلى اهللا عليه وسلم-فلما كان يف بعض الليل قام رسول اهللا  - وسلم

مما  فتوضأت حنواً يصلي فقمت مث قام خيففه عمرو ويقلله جداً خفيفاً معلق وضوءاً
توضأ مث جئت فقمت عن يساره فحولين فجعلين عن ميينه مث صلى ما شاء اهللا مث 

ذنه بالصالة فقام معه إىل الصالة فصلى ومل يؤاضطجع فنام حىت نفخ فأتاه املنادي 
ينام تنام عينه وال  -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  يقولون إنّ ناساً إنّ :قلنا لعمرو يتوضأ
﴿ رؤيا األنبياء وحي مث قرأ إنّ :عبيد بن عمري يقول مسعت :قال عمرو ،قلبه  

 ]٢[
          ﴾]١٠٢: الصافات[.  
لطعام  - صلى اهللا عليه وسلم- جدته مليكة دعت رسول اهللا  أنّ بن مالكعن أنس  -  ٨٦٠

 بسمن طول ما ل إىل حصري لنا قد اسود فقمت ،قوموا فألصلي بكم :صنعته فأكل منه فقال
من ورائنا  معي والعجوز ]٣[واليتيم -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا فنضحته مباء فقام 
  .فصلى بنا ركعتني

على محار أتان وأنا يومئذ قد  أقبلت راكباً: ه قالبن عباس أنعبد اهللا عن  - ٨٦١
 ي بالناس مبىن إىل غري جداريصلّ - صلى اهللا عليه وسلم- سول اهللا ور ]٤[ناهزت االحتالم

فمررت بني يدي بعض الصف فلم  فرتلت وأرسلت األتان ترتع ودخلت يف الصف
  .ينكر ذلك علي أحد

                                                

 .فعلم أنه جيب الغسل عليهم إذا بلغوا): على كلّ حمتلم( :قوله ]١[
﴿ثُم قرأ ( :قوله ]٢[   ﴾ :(واالجتراء على مثل هذا الفعل ال يكون إال بالوحي. 
 .واإلنسان ال يبقى يتيماً إذا بلغ): تيموالي( :قوله ]٣[
 .ومل أحتلم): ناهزت االحتالم( :قوله ]٤[
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٨٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

صلى اهللا عليه -رسول اهللا أعتم  :عائشة قالت أخربين عروة بن الزبري أنّ - ٨٦٢
حدثنا معمر عن الزهري عن عروة : قال حدثنا عبد األعلى :وقال عياشح  - وسلم

يف العشاء حىت ناداه عمر  -صلى اهللا عليه وسلم-أعتم رسول اهللا : عن عائشة قالت
ه إن :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فخرج رسول اهللا : قالتقد نام النساء والصبيان 

ليس أحد من أهل األرض يصلي هذه الصالة غريكم ومل يكن أحد يومئذ يصلي غري 
  .]١[أهل املدينة

 :قـال لـه رجـل   وابـن عبـاس    مسعـت : قـال بن عـابس  ا حدثين عبد الرمحن - ٨٦٣
مـا   ]٣[نعـم ولـوال مكـاين منـه     :قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب مع  ]٢[شهدت اخلروج

الـذي عنـد دار كـثري بـن الصـلت مث خطـب مث أتـى         شهدته يعين من صغره أتى العلم
قن فجعلت املـرأة ـوي بيـدها إىل حلقهـا     يتصدن النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أ

  .تلقي يف ثوب بالل مث أتى هو وبالل البيت
  جد بالليل والغلساباب خروج النساء إىل املس

صلى -أم سلمة زوج النيب  حدثتين هند بنت احلارث أنّ :عن الزهري قال -  ٨٦٦
إذا  كن - عليه وسلمصلى اهللا-النساء يف عهد رسول اهللا  أنّ هاأخربت -اهللا عليه وسلم

ومن صلى من  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  ]٤[سلمن من املكتوبة قمن وثبت
  .قام الرجال -صلى اهللا عليه وسلم-الرجال ما شاء اهللا فإذا قام رسول اهللا 

                                                

 .لعدم فشو اإلسالم ح): غري أهل املدينة( :قوله ]١[
 .إىل مصلى العيد): اخلروج( :قوله ]٢[
 .خت زوجه ميمونة رضي اهللا تعاىل عنهمأكان ابن عمه وابن ): ولوال مكاين منه( :قوله ]٣[
 .يف املسجد): وثبت( :قوله ]٤[
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٩٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ذاناألكتاب  )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )    ( 

  باب صالة النساء خلف الرجال
 -يه وسلمصلى اهللا عل- كان رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن أم سلمة  -  ٨٧٠
 قبل أن يقوم وميكث هو يف مقامه يسرياً ]١[م قام النساء حني يقضي تسليمهإذا سلّ
   .نصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجالتذلك كان لكي  نرى واهللا أعلم أنّ: ]٢[قال

                                                
  .ومل يكن ذلك إال إذا كان صفهن خلف صفهم): يقضي تسليمه( :قوله ]١[
 .الزهري، كما سبق): قال( :قوله ]٢[
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٩١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب اجلمعة
  باب فرض اجلمعة لقول اهللا تعاىل

﴿                                  
         ﴾]١[أمضواف "افاسعو" ]٩: اجلمعة[.  

  إخل... باب فضل الغسل يوم اجلمعة
رضي اهللا - عمر بن اخلطاب عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر أنّ - ٨٧٨
لني من األو ]٢[رجل من املهاجرينجاء بينا هو قائم يف اخلطبة يوم اجلمعة إذ  -عنه

ي شغلت إن :الق ]٣[؟ة ساعة هذهأي :فناداه عمر - صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النيب 
والوضوء أيضاً :قال ،التأذين فلم أزد أن توضأت فلم أنقلب إىل أهلي حىت مسعت 

  .كان يأمر بالغسل -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  وقد علمت أنّ
  باب اجلمعة يف القُرى واملُدن

- يف مسجد رسول اهللا ل مجعة مجعت بعد مجعة أو إنّ: عن ابن عباس قال - ٨٩٢

  .]٤[يف مسجد عبد القيس جبواثى من البحرين - عليه وسلم صلى اهللا
  من النساء والصبيان وغريهم باب هل على من ال يشهد اجلمعة غسل

: يقول -رضي اهللا عنهما-حدثين سامل بن عبد اهللا أنه مسع عبد اهللا بن عمر  - ٨٩٤
    .................................  :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت رسول اهللا 

                                                
وذاك ألنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بالسكينة والوقار  :قلت :)فامضوا" فاسعوا(" :قوله ]١[

 .يف اإلتيان إىل الصالة، كما عند الشيخني
 .هو عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه): من املهاجرين( :قوله ]٢[
 .لإلتيان إىل الصالة يعيب عليه يف التأخري): ذهساعة هأية ( :قوله ]٣[
 .جيم وفتح واو ثُم ثاء مثلثة، قرية من قُرى البحرين بضم جواثى): من البحرين جبواثى( :قوله ]٤[
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٩٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[من جاء منكم اجلمعة فليغتسل
 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب سعيد اخلدري  -  ٨٩٥
  .]٢[حمتلم غسل يوم اجلمعة واجب على كلّ :قال

  باب الرخصة إن مل حيضر اجلمعة يف املطر
٩٠١  - ملؤذنه قال ابن عباس ]٣[حممد بن سريين حدثنا عبد اهللا بن احلارث ابن عم 

قل  ،على الصالة حي :رسول اهللا فال تقل حممداً أشهد أنّ :تإذا قل :يف يوم مطري
الناس استنكروا قال وا يف بيوتكم فكأنّلُّص: اجلمعة عزمة  ي إنّفعله من هو خري من
ي كرهت أن أحرجكم فتمشون يف الطني والدحضوإن.  

  باب من أين تؤتى اجلمعة وعلى من جتب
 ﴿: تعاىللقول اهللا           ]٩: اجلمعة[﴾]٤[ 
عليك أن  إذا كنت يف قرية جامعة فنودي بالصالة من يوم اجلمعة فحق :وقال عطاء

 يف قصره أحياناً - رضي اهللا عنه-تشهدها مسعت النداء أو مل تسمعه وكان أنس 
ع وأحياناًجيم اوية على فرسخنيع وهو بالزال جيم.  

  ]٥[باب وقت اجلمعة إذا زالت الشمس
  قالت :ة فقالتـعن الغسل يوم اجلمع مرةـه سأل عحىي بن سعيد أنـأخربنا ي - ٩٠٣

                                                
 .وال دليل فيه نفياً وال إثباتاً إالّ إذا قيل باملفهوم :قلت): فليغتسل( :قوله ]١[
 .اء دون الصبيانفهو على النس): كلّ حمتلم( :قوله ]٢[

 .كان زوج ابنة حممد ولعلهما كان بينهما أخوة من الرضاعة): ابن عم حممد بن سريين( :قوله ]٣[
﴿( :قوله ]٤[       ﴾ :( ه يشهد من مسع النداء أو كان يف مكان بلغهفعلم أن

 .النداء ولو مل يسمع لشأن كان به
 .بعده وقته أو مندوبه ومستحبه: أي): لت الشمسإذا زا( :قوله ]٥[
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٩٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وكانوا إذا راحوا إىل اجلمعة راحوا كان الناس مهنة أنفسهم : - رضي اهللا عنها- عائشة 
  .يف هيئتهم فقيل هلم لو اغتسلتم

  باب املشي إىل اجلمعة
﴿: عز وجلّ وقول اهللا         ﴾]السعي العمل  :ومن قال ]٩: اجلمعة

﴿: والذهاب لقوله تعاىل      ﴾]رضي اهللا -وقال ابن عباس  ]١٩: اإلسراء
وقال إبراهيم بن  ،هاحترم الصناعات كلّ :وقال عطاء ،حيرم البيع حينئذ :-عنهما

  .فعليه أن يشهد ]١[ن املؤذن يوم اجلمعة وهو مسافرإذا أذّ :يسعد عن الزهر
إىل اجلمعة  ]٣[وأنا أذهب ]٢[أدركين أبو عبس :بن رفاعة قالاحدثنا عباية  - ٩٠٧
يف سبيل  ]٤[من اغربت قدماه :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا مسعت : فقال

مه اهللا على الناراهللا حر.  
  ]٥[يوم اجلمعةباب ال يفرق بني اثنني 

من اغتسل  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : سلمان الفارسي قالعن  -  ٩١٠
يوم اجلمعة وتطهر مبا استطاع من طهر مث ادمن طيب مث راح فلم يفرق بني  هن أو مس

  .ى ما كتب له مث إذا خرج اإلمام أنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرىاثنني فصلّ
  على املنرب عند التأذين باب اجللوس

  التأذين الثاين يوم اجلمعة أمر أنّ السائب بن يزيد أخربه عن ابن شهاب أنّ - ٩١٥
                                                

 .مسع التأذين): وهو مسافر( :قوله ]١[
 .عبد الرمحن بن جرب): عبسأبو ( :قوله ]٢[
 .أسعى: ومل يقل): وأنا أذهب( :قوله ]٣[
 .فمدحه على الذهاب ومل يأمره بالعدو): قدماه( :قوله ]٤[
إما املعىن ال يفرق جليسني فيجلس بينهما أو ): ةباب ال يفرق بني اثنني يوم اجلمع( :قوله ]٥[

  .ون له فيفرق بني اثننيخاملعىن أن ال يتخطّى رقاب الناس فهم يتفس
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٩٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حني كثر أهل املسجد وكان التأذين يوم اجلمعة حني  -رضي اهللا عنه-به عثمان 
  .]١[جيلس اإلمام

  إخل... باب استقبال الناس اإلمام إذا خطب
٩٢١ - صلى اهللا عليه -النيب  نّأه مسع أبا سعيد اخلدري حدثنا عطاء بن يسار أن
  .]٢[جلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله - وسلم

   باب من قال يف اخلطبة بعد الثناء
٩٢٢ - عن أمساء بنت أيب بكر قالت :ا بعدأم: رضي اهللا -على عائشة  دخلت
 ]٣[آية :ء فقلتفأشارت برأسها إىل السما ؟ما شأن الناس :ون قلتوالناس يصلّ -عنها

حىت  جداً -صلى اهللا عليه وسلم-فأطال رسول اهللا  :قالت ،نعم :فأشارت برأسها أي
منها على رأسي  جتالين الغشي وإىل جنيب قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب

حمد فوقد جتلت الشمس فخطب الناس  -صلى اهللا عليه وسلم-فانصرف رسول اهللا 
 ولغط نسوة من األنصار فانكفأت إليهن :قالت ،ا بعدأم :اهللا مبا هو أهله مث قال
قد و ما من شيء مل أكن أريته إالّ :قال :قالت ؟ما قال :ألسكتهن فقلت لعائشة

ه قد أوحي إيلّرأيته يف مقامي هذا حىت اجلنة والنار وإن كم تفتنون يف القبور مثل أن
ا فأم ،هذا الرجلما علمك بِ :من فتنة املسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له اًأو قريب

صلى اهللا -د هو رسول اهللا هو حمم :فيقول -هشام شك ،املوقن :أو قال- املؤمن 
 صاحلاً من :قنا فيقال لها وأجبنا واتبعنا وصدجاءنا بالبينات واهلدى فآمن -عليه وسلم

به اًنؤما نعلم إن كنت ملقد كن، ما  :له شك هشام فيقال ،ا املنافق أو املرتابوأم
                                                

 .على املنرب): جيلس اإلمام( :قوله ]١[
 .وهم ال جيلسون عنده إالّ وهم مستقبلون إليه): وجلسنا حوله( :قوله ]٢[
 .من آيات اهللا): آية: فقلت( :قوله ]٣[
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٩٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :قال هشام ،فقلت الناس يقولون شيئاً ال أدري مسعت :فيقول ؟هذا الرجلعلمك بِ
  .ها ذكرت ما يغلظ عليهغري أن ]١[فأوعيته :فلقد قالت يل فاطمة

 ﴿: عزو جلباب قول اهللا      ...إخل﴾  
 اًكانت فينا امرأة جتعل على أربعاء يف مزرعة هلا سلق: عن سهل قال - ٩٣٨

فكانت إذا كان يوم مجعة ترتع أصول السلق فتجعله يف قدر مث جتعل عليه قبضة 
ا ننصرف من صالة اجلمعة وكن ]٢[من شعري تطحنها فتكون أصول السلق عرقه

  .ى يوم اجلمعة لطعامها ذلكا نتمنم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنفنسلّ
  أبواب صالة اخلوف

 ؟صالة اخلوف :يعين - صلى اهللا عليه وسلم- ى النيب لته هل صلّعن الزهري سأ -  ٩٤٢
  مع رسول اهللا  غزوت: قال - رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر  سامل أنّ اأخربن :قالف
صلى اهللا - بل جند فوازينا العدو فصاففنا هلم فقام رسول اهللا ق - صلى اهللا عليه وسلم- 

     ركع رسول اهللا في لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو يصلّ - عليه وسلم
 مبن معه وسجد سجدتني مث انصرفوا مكان الطائفة اليت مل تصلّ - صلى اهللا عليه وسلم- 

م هم ركعة وسجد سجدتني مث سلّبِ - صلى اهللا عليه وسلم- فجاءوا فركع رسول اهللا 
  .جد سجدتنيركعة وس ]٣[واحد منهم فركع لنفسه فقام كلّ

  راجل قائم باب صالة اخلوف رجاالً وركباناً
 وزاد ابن عمر ]٤[إذا اختلطوا قياماً :عن نافع عن ابن عمر حنوا من قول جماهد -  ٩٤٣

    .................... ................................   - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب 
                                                

 .ولكين نسيت اآلن وال أحفظ منه شيئاً غري أنها ذكرت): فأوعيته( :قوله ]١[
 .هي العظم الذي عليه حلم، شبه األصول بِها ملا كانت تلطخ بدقيق الشعري): عرقه( :قوله ]٢[
 .مرة بعد أخرى): فركع لنفسه( :قوله ]٣[
  . قياماًفار حال كونِهم مع ك اختلطوايصلّي املسلمون إذا ): قياماً إذا اختلطوا( :قوله ]٤[
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٩٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .كباناًور وا قياماًفليصلّ ]٢[من ذلك ]١[وإن كانوا أكثر
  باب حيرس بعضهم بعضاً يف صالة اخلوف

 -صلى اهللا عليه وسلم-قام النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ٩٤٤
 ]٥[معه وركع وركع ناس منهم مث سجد وسجدوا ]٤[روار وكبمعه فكب ]٣[وقام الناس

وأتت الطائفة األخرى  ]٦[هممعه مث قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوان
  .ولكن حيرس بعضهم بعضاً ]٨[الةهم يف صمعه والناس كلّ ]٧[فركعوا وسجدوا

  احلصون ولقاء العدو ]٩[باب الصالة عند مناهضة
امـرئ   وا إمياء كلّالفتح ومل يقدروا على الصالة صلّ ]١٠[أهيإن كان ت :وقال األوزاعي

وا روا الصالة حىت ينكشف القتال أو يأمنوا فيصـلّ لنفسه فإن مل يقدروا على اإلمياء أخ
                                                

  .العدو: أي): وإن كانوا أكثر( :قوله ]١[
 .فليصلّوا واشتد خوفهم): من ذلك( :قوله ]٢[
 .أمجعون): وقام الناس( :قوله ]٣[
 .أمجعون): وكبروا( :قوله ]٤[
 .تلك الناس): وسجدوا( :قوله ]٥[
 .وهم قائمون): إخوانهم( :قوله ]٦[
 .اقون قائمون حيرسون املصلنيوالب): وسجدوا( :قوله ]٧[
 .يسجد طائفة منهم مرة وتقوم أخرى ومرة ثانية بالعكس): يف صالة( :قوله ]٨[
 .إمكان فتحها وغلبة الظن على القدرة عليها: أي): الصالة عند مناهضة( :قوله ]٩[
صالة صلّوا إذا تهيأ الفتح ومل يقدروا على الأنه : حاصل املسألة): إن كان تهيأ( :قوله ]١٠[

أيضاً لبلوغ القتال غايته  لنفسه فإن مل يقدروا على اإلمياءيصلي  كلّ امرئقائمني  إمياًء
حىت  أخروا الصالة حىت ينكشف القتال أوال نائرته واشتعال القلوب واجلوارح عواشت
يف القتال بوصول املدد وكثرة العدد فإذا انكشف القتال وهم خيافون املعاودة من  يأمنوا

كان اخلوف  فيصلّوا ركعتني فإنلكمني أو مل ينكشف ولكن حصل األمن مبا ذكرنا ا
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٩٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  معةاجلكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ال جيـزئهم التكـبري   فـ وا ركعـة وسـجدتني فـإن مل يقـدروا     صلّ ركعتني فإن مل يقدروا
روويؤخحضـرت مناهضـة    :وقـال أنـس بـن مالـك     ،وبه قال مكحول ،ها حىت يأمنوان

اشتعال القتال فلم يقدروا على الصالة فلم نصلّ حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد 
  :قال أنس بن مالك ،بعد ارتفاع النهار فصليناها وحنن مع أيب موسى ففتح لنا إالّ

ين بتلك الصالة الدنيا وما فيهاوما يسر.  
  وإمياًء راكباً ]١[باب صالة الطالب واملطلوب

ذكرت لألوزاعي صالة شرحبيل بن السمط وأصحابه على ظهر الدابة  :وقال الوليد
صلى اهللا عليه -كذلك األمر عندنا إذا ختوف الفوت واحتج الوليد بقول النيب  :فقال
  .يف بين قريظة أحد العصر إالّ ال يصلني :- وسلم

                                                

على أن يصلّوا ركعتني  مل يقدرواكثرياً يف صورة االنكشاف أو باقياً يف صورة األمن و
وحده وجيب أن  فال جيزئهم التكبريعلى ذلك أيضاً  صلّوا ركعة وسجدتني فإن مل يقدروا

 .اً تاماً فال يبقى شيء من اخلوف، هذا تصوير املسألة، واهللا أعلمأمن يؤخرونها حىت يأمنوا
رجل على أثر آخر يطلبه ليأسره فإن قام الطالب يصلّي ): صالة الطالب واملطلوب( :قوله ]١[

 فاته املطلوب وإن جعل املطلوب يصلّي أدركه الطالب فكيف يصلّيان؟
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٩٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  دينيعالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب العيدين
  باب احلراب والدرق يوم العيد

وعندي جاريتان  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  دخل علي: عن عائشة قالت - ٩٤٩
 :تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرين وقال

ه السالم فأقبل عليه رسول اهللا علي -صلى اهللا عليه وسلم-مزمارة الشيطان عند النيب 
  .هما خرجتاغمزت ]١[ فلما غفل ،دعهما :فقال
صلى - رسول اهللا درق واحلراب فإما سألت بالوكان يوم عيد يلعب السودان  -  ٩٥٠

نعم فأقامين وراءه خدي على خده وهو  :تشتهني تنظرين فقلت :وإما قال - اهللا عليه وسلم
  .فاذهيب :نعم قال :قلت ،حسبك :يل يا بين أرفدة حىت إذا مللت قال ]٢[دونكم :يقول

  باب سنة العيدين ألهل اإلسالم
  ]٣[ضمن باب الدعاء يف العيد

صلى اهللا -مسعت النيب : الشعيب عن الرباء قال مسعت :أخربين زبيد قال - ٩٥١
ل ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي مث نرجع فننحر أو إنّ :فقال ]٤[خيطب -عليه وسلم

تنافمن فعل فقد أصاب سن.  
  ب األكل يوم النحربا

  الصالة من ذبح قبل :- صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : قالبن مالك عن أنس  -  ٩٥٤
                                                

 .أبو بكر رضي اهللا تعاىل عنه ):غفل( :قوله ]١[
 .الزموا هذا اللعب: أي ):دونكم: وهو يقول( :قوله ]٢[
   .رب على هذا اللفظ يف اليونينة وهو ساقط يف رواية ابن عساكروقد ض ):الدعاء يف العيد( :قوله ]٣[

وال يالئمه حديثا الباب، واألول وإن طابقه بتكلف لكن ال يوافق الثاين قطعاً مطلقاً  :قلت
  .أراه تصحيفاً: ولذا قال ابن رشيد

 .ربواخلطبة تشتمل على الدعاء وكذا الصالة واالقتصار على األول أق ):خيطب( :قوله ]٤[
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٩٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  دينيعالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 فكأنّ ]٣[هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جريانه :فقام رجل فقال ]٢] [١[فليعد
من شايت حلم  إيلّ وعندي جذعة أحب :صدقه قال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  .فال أدري أبلغت الرخصة من سواه أم ال -لى اهللا عليه وسلمص-فرخص له النيب 
  باب اخلروج إىل املصلى بغري منرب

خيرج يوم  -اهللا عليه وسلم صلى- النيب كان : عن أيب سعيد اخلدري قال - ٩٥٦
ثُ ،ل شيء يبدأ به الصالةالفطر واألضحى إىل املصلى فأوينصرف فيقوم مقابل  م

فإن كان يريد أن يقطع  وفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهمالناس والناس جلوس على صف
فلم يزل الناس على ذلك  :قال أبو سعيدف، قطعه أو يأمر بشيء أمر به مث ينصرف بعثاً

حىت خرجت مع مروان وهو أمري املدينة يف أضحى أو فطر فلما أتينا املصلى إذا 
بثوبه  ]٤[يصلي فجبذتمنرب بناه كثري بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن 

أبا سعيد قد ذهب ما  :فقالغريمت واهللا  :فجبذين فارتفع فخطب قبل الصالة فقلت له
مل يكونوا جيلسون لنا بعد  الناس إنّ :ما أعلم واهللا خري مما ال أعلم فقال :تعلم فقلت

  .الصالة فجعلتها قبل الصالة
  باب خروج النساء واحليض إىل املصلى

  وعن أمرنا أن خنرج العواتق وذوات اخلدور: عن أم عطية قالت ]٥[عن حممد -  ٩٧٤
                                                

 .أضحيته؛ ألنّ الذبح للتضحية ال يصح قبلها ):فليعد( :قوله ]١[
وفيه دليل لنا معشر احلنفية إذ األمر باإلعادة ال يصح إالّ إذا كانت األضحية  ):فليعد( :قوله ]٢[

 .واجبة كما هو عندنا
 .فقراً وحاجة ):جريانه( :قوله ]٣[
 .خلطبة يف العيدين قبل الصالة غري مشروعةوذلك ألنّ ا ):قبل أن يصلي فجبذت( :قوله ]٤[
 .ابن سريين رضي اهللا تعاىل عنه ):عن حممد( :قوله ]٥[
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١٠٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  دينيعالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

العواتق وذوات  :أو قالت :أيوب عن حفصة بنحوه وزاد يف حديث حفصة قال
ض املصلىاخلدور ويعتزلن احلي.  

  ىباب خروج الصبيان إىل املصلّ
خرجت مع النيب : قال ]١[مسعت ابن عباس :عن عبد الرمحن بن عابس قال -  ٩٧٥

فوعظهن يوم فطر أو أضحى فصلى مث خطب مث أتى النساء  -  عليه وسلمصلى اهللا-
  .وذكرهن وأمرهن بالصدقة

  ]٣[باملصلى ]٢[باب العلم
أشهدت العيد مع  :مسعت ابن عباس قيل له: حدثين عبد الرمحن بن عابس قال -  ٩٧٧
ى العلم الذي نعم ولوال مكاين من الصغر ما شهدته حىت أت :قال ؟- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

عند دار كثري بن الصلت فصلى مث خطب مث أتى النساء ومعه بالل فوعظهن وذكرهن 
  .وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه يف ثوب بالل مث انطلق هو وبالل إىل بيته

  باب موعظة اإلمام النساء يوم العيد
 صلى اهللا عليه- النيب  شهدت الفطر مع: قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ٩٧٩
 ها قبل اخلطبة مث خيطب بعديصلون - رضي اهللا عنهم- وأيب بكر وعمر وعثمان  - وسلم

حىت  كأين أنظر إليه حني جيلس بيده مث أقبل يشقهم - صلى اهللا عليه وسلم-خرج النيب 
 ﴿: فقال جاء النساء معه بالل                ﴾]املمتحنة :

 قالت امرأة واحدة منهن مل جيبهف ؟آننت على ذلك :مث قال حني فرغ منها ،اآلية ]١٢
 ]٤[هلم :فتصدقن فبسط بالل ثوبه مث قال :قال ؟غريها نعم ال يدري حسن من هي

                                                
 .وكان إذ ذاك مل يبلغ احللم ):ابن عباس( :قوله ]١[
 .هو الراية ):العلم( :قوله ]٢[
 .ليعرف به املصلي ):العلم باملصلّى( :قوله ]٣[
 .هللا تعاىل عنهبالل رضي ا: أي ):هلم: ثُم قال( :قوله ]٤[
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١٠١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  دينيعالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

الفتخ  :قال عبد الرزاق. لكن فداء أيب وأمي فيلقني الفتخ واخلواتيم يف ثوب بالل
  .يم العظام كانت يف اجلاهليةاخلوات

  باب إذا مل يكن له جلباب يف العيد
ا مننع جوارينا أن خيرجن يوم العيد كن: عن حفصة بنت سريين قالت -  ٩٨٠

غزا مع  ]٣[أختها ]٢[زوج فرتلت قصر بين خلف فأتيتها فحدثت أنّ ]١[فجاءت امرأة
غزوات  معه يف ستثنيت عشرة غزوة فكانت أختها  -صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
أعلى إحدانا  !يا رسول اهللا :فكنا نقوم على املرضى ونداوي الكلمى فقالت :قالت

ها لتلبسها صاحبتها من جلبابِ :فقال ؟بأس إذا مل يكن هلا جلباب أن ال خترج
فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها  :قالت حفصة ،فليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني

 إالّ -صلى اهللا عليه وسلم- نعم بأيب وقلما ذكرت النيب  :قالتف ؟أمسعت يف كذا وكذا
 العواتق وذوات اخلدور شك :خرج العواتق ذوات اخلدور أو قالتل :قال ،بأيب :قالت

فتض أيوب واحليفقلت  :ض املصلى وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني قالتعتزل احلي
  .شهد كذا وتشهد كذانعم أليس احلائض تشهد عرفات وت :قالت ؟ضاحلي :هلا

  يوم العيد باب من خالف الطريق إذا رجع
  عن فليح بن  ]٥[أخربنا أبو متيلة حيىي بن واضح :قال ]٤[حدثنا حممد -  ٩٨٦

                                                
 .مل تسم ):امرأة( :قوله ]١[
 .مل يسم أيضاً ):أنّ زوج( :قوله ]٢[
 .وأختها أم عطية ):أختها( :قوله ]٣[
 .ابن مقاتل: بن سالم جزم به الكالباذي وغريه وصححه احلافظ ابن حجر وقيل ):حدثنا حممد( :قوله ]٤[
ىي ابن معني وأبو عبد اهللا النسائي ضعيف ضعفه حي ):أبو متيلة حيىي بن واضح( :قوله ]٥[

ولكن وثقه آخرون فحديثه ليس " الضعفاء"وسليمان أبو داود وذكره املؤلف والترمذي يف 
  بد اهللا بن عمر وسعد القرظي وأيبمن حديث ع بصحيح بل حسن ولكن اعتضد بشواهد
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١٠٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  دينيعالكتاب  )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا - كان النيب : قال -رضي اهللا عنه- سليمان عن سعيد بن احلارث عن جابر 
تابعه يونس بن حممد عن فليح عن سعيد  إذا كان يوم عيد خالف الطريق - عليه وسلم

عن أيب هريرة وحديث جابر أصح.  
  ي ركعتنيباب إذا فاته العيد يصلّ

هذا  :-صلى اهللا عليه وسلم- وكذلك النساء ومن كان يف البيوت والقرى لقول النيب
وأمر أنس بن مالك مواله ابن أيب عتبة بالزاوية فجمع أهله  ]٢[اإلسالم ]١[أهليا عيدنا 

أهل السواد جيتمعون يف  :وقال عكرمة ،وبنيه وصلى كصالة أهل املصر وتكبريهم
  .إذا فاته العيد صلى ركعتني :وقال عطاء ،العيد يصلون ركعتني كما يصنع اإلمام

دخل عليها وعندها جاريتان يف أيام  -رضي اهللا عنه-أبا بكر  أنّ عن عائشة - ٩٨٧
متغش بثوبه فانتهرمها أبو بكر  -صلى اهللا عليه وسلم- مىن تدففان وتضربان والنيب 

ها أيام فإن !دعهما يا أبا بكر :عن وجهه فقال -صلى اهللا عليه وسلم- فكشف النيب 
  .ام مىنوتلك األيام أي ]٣[عيد
يسترين وأنا أنظر إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  رأيت :وقالت عائشة - ٩٨٨

 :-صلى اهللا عليه وسلم-احلبشة وهم يلعبون يف املسجد فزجرهم عمر فقال النيب 
  .دعهم أمنا بين أرفدة يعين من األمن

                                                

جر رضي رافع وعثمان ابن عبيد اهللا التيمي فصار صحيحاً لغريه قاله العالمة احلافظ ابن ح
  .اهللا تعاىل عنه

 .وأهل اإلسالم يعم املدين وغريه ):أهل( :قوله ]١[
 .بالنصب على االختصاص أو النداء ):اإلسالمأهلَ ( :قوله ]٢[
  .يد بأهل املدنيواالستدالل بعدم التق ):أيام عيد( :قوله ]٣[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٠٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وترالاب أبو )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[أبواب الوتر
  جاء يف الوتر باب ما

 عن صالة الليل فقال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب سأل  رجالً أنّ عن ابن عمر -  ٩٩٠
 صالة الليل مثىن مثىن فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة :رسول اهللا عليه السالم
  .توتر له ما قد صلى

 بني الركعة والركعتني يف الوتر حىتم عبد اهللا بن عمر كان يسلّ وعن نافع أنّ -  ٩٩١
  .]٢[يأمر ببعض حاجته

ه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت أن ابن عباس أخربه عن كريب أنّ - ٩٩٢
وأهله يف طوهلا فنام  -صلى اهللا عليه وسلم-وسادة واضطجع رسول اهللا اليف عرض 

 قرأ عشر آيات من منه فاستيقظ ميسح النوم عن وجهه مث حىت انتصف الليل أو قريباً
معلقة فتوضأ فأحسن  إىل شن -صلى اهللا عليه وسلم-آل عمران مث قام رسول اهللا 

 قمت إىل جنبه فوضع يده اليمىن على رأسي وأخذوالوضوء مث قام يصلي فصنعت مثله 
                                                

الوترحق على : ((واجب عندنا، قال رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم ):الوتر( :قوله ]١[
﴿: ، وقال الصاحبان والشافعي رمحهم اهللا بسنيته، قال تعاىل))كلّ مسلم   ﴾ 

  ". اإلرشاد"ولو كان واجباً لكانت ستة كذا قال العالمة يف  ]٢٣٨: البقرة[
ا بني الواجب والفرض فصالة العصر مثالً وسطى الفرائض، وأيضاً مما يؤيد فرق عندن: أقول

والزائد ال يكون )) إنّ اهللا زادكم صالة أال وهي الوتر: ((قوله صلى اهللا عليه وسلمالوجوب 
  .إالّ من جنس املزيد عليه، واهللا تعاىل أعلم

لي الوتر موصوالً فإن عرضت ظاهره أنه كان يص ):يف الوتر حىت يأمر ببعض حاجته( :قوله ]٢[
 ". إرشاد الساري"له حاجة فصل مث بىن على ما مضى، 
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١٠٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وترالاب أبو )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مث ركعتني مث ركعتني مث ركعتني مث  ]١[بأذين يفتلها مث صلى ركعتني مث ركعتني
 ]٢[اضطجع حىت جاءه املؤذن فقام فصلى ركعتني مث خرجركعتني مث أوتر مث 

  .فصلى الصبح
  باب القنوت قبل الركوع وبعده

قد كان القنوت  :عن القنوت فقال أنس بن مالك سألت :حدثنا عاصم قال -  ....
ك قلت بعد أخربين عنك أن فالناً فإنّ :قال ،قبله :قال ؟قبل الركوع أو بعده :قلت

 بعد الركوع شهراً - اهللا عليه وسلم صلى- ما قنت رسول اهللا نكذب إ :فقال ،الركوع
إىل قوم من املشركني دون  القراء زهاء سبعني رجالً :يقال هلم أراه كان بعث قوماً

عهد فقنت رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-وكان بينهم وبني رسول اهللا  ]٣[أولئك
  .شهرا يدعو عليهم -صلى اهللا عليه وسلم-

                                                

 .ست مرات ):ثُم ركعتني( :قوله ]١[
 .مث ركعتني مث أوتر ):ثُم ركعتني مث خرج( :قوله ]٢[
 .املسلمني مسكونة ):دون أولئك( :قوله ]٣[
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١٠٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  أبواب االستسقاء
  إخل... صلى اهللا تعاىل عليه وسلم باب دعاء النيب

النيب صلى اهللا عليه وسلم  إنّ: كنا عند عبد اهللا فقال :عن مسروق قال - ١٠٠٧
 هم سنة حصت كلّكسبع يوسف فأخذت اًاللهم سبع :قالف ملا رأى من الناس إدباراً

م إىل السماء فريى الدخان من كشيء حىت أكلوا اجللود وامليتة واجليف وينظر أحد
 ك تأمر بطاعة اهللا وبصلة الرحم وإنّإن !يا حممد :لفقا ]١[اجلوع فأتاه أبو سفيان
﴿: عز وجلّاهللا هلم قال اهللا قومك قد هلكوا فادع        

  ﴾إىل قوله :﴿              ﴾ ]١٦-١٠: الدخان[ 
  .]٢[قد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الرومففالبطشة يوم بدر 

  باب سؤال الناس اإلمام االستسقاء إذا قحطوا
 ابن عمر مسعت :بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه قال ]٣[حدثنا عبد الرمحن - ١٠٠٨

 مثال اليتامى عصمة لألرامل يض يستسقى الغمام بوجههيتمثل بشعر أيب طالب وأب
رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل وحدثنا سامل عن أبيه  :وقال عمر بن محزة

ميزاب وأبيض  يستسقي فما يرتل حىت جييش كلّ -صلى اهللا عليه وسلم-وجه النيب 
  .وهو قول أيب طالب مثال اليتامى عصمة لألرامل يستسقى الغمام بوجهه

  باب حتويل الرداء يف االستسقاء
١٠١٢  - اهللا ه مسع عباد بن متيم حيدث أباه عن عمه عبدعن عبد اهللا بن أيب بكر أن  

                                                
 .لطريان كدورة وظلمة يف النظر من الضعف ):فأتاه أبو سفيان( :قوله ]١[
  .]٢-١: الروم[﴾    ﴿: يف قوله عزوجل ):الروم( :قوله ]٢[
تكلّم فيه وكذا يف عمرو بن محزة اآليت ولكن اعتضد  ):حدثنا عبد الرمحن: قال( :قوله ]٣[

 .حدمها باآلخر فصار احلديث صحيحاً لغريهأ
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١٠٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

خرج إىل املصلى فاستسقى فاستقبل القبلة  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ بن زيد
 هو صاحب :كان ابن عيينة يقول :قال أبو عبد اهللا. ب رداءه وصلى ركعتنيوقلّ

  .هذا عبد اهللا بن زيد بن عاصم املازين مازن األنصار ألنّفيه؛ ولكنه وهم  ]١[األذان
  باب االستسقاء يف املسجد اجلامع

حدثنا شريك بن عبد  :أبو ضمرة أنس بن عياض قالحدثنا  :قال ]٢[حدثنا حممد -  ١٠١٣
ن باب كان وجاه دخل يوم اجلمعة م رجالً يذكر أنّ ه مسع أنس بن مالكاهللا بن أيب منر أن

صلى اهللا عليه - قائم خيطب فاستقبل رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- املنرب ورسول اهللا 
 :قال ،يغيثناأن وانقطعت السبل فادع اهللا  األموالهلكت  !يا رسول اهللا :فقال قائماً - وسلم

قال  ،هم اسقنااللّهم اسقنا هم اسقنا اللّاللّ :يديه فقال - صلى اهللا عليه وسلم- فرفع رسول اهللا 
 بيننا وبني سلع من بيت الو ال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة وال شيئاًف :أنس

فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت  :وال دار قال
ورسول اهللا  مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة تاًبما رأينا الشمس س !واهللاف :قال

هلكت األموال  !يا رسول اهللا :فقال قائم خيطب فاستقبله قائماً - صلى اهللا عليه وسلم- 
 :يديه مث قال - صلى اهللا عليه وسلم- فرفع رسول اهللا  :قال، ميسكهاأن وانقطعت السبل فادع اهللا 

فانقطعت  :قال ،شجراللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام واجلبال والظراب واألودية ومنابت ال
  .ال أدري :قال ؟لأهو الرجل األو اًفسألت أنس :قال شريك وخرجنا منشي يف الشمس

  ]٣[باب االستسقاء يف خطبة اجلمعة غري مستقبل القبلة
 دار دخل املسجد يوم مجعة من باب كان حنو رجالً أنّ عن أنس بن مالك -  ١٠١٤

  صلى اهللا-م خيطب فاستقبل رسول اهللا قائ - اهللا عليه وسلم صلى-القضاء ورسول اهللا 
                                                

 .صاحب الرؤيا اليت رؤيت يف األذان: أي ):يقول وهو صاحب األذان( :قوله ]١[
 .بن سالم البيكندي ):حدثنا حممد( :قوله ]٢[
 .إذ ال خيطب اخلطيب إالّ وهو مستدبرها ):غري مستقبل القبلة( :قوله ]٣[
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١٠٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

هلكت األموال وانقطعت السبل فادع اهللا  !يا رسول اهللا :مث قال قائماً - عليه وسلم
هم هم أغثنا اللّهم أغثنا اللّاللّ :يديه مث قال - صلى اهللا عليه وسلم-يغيثنا فرفع رسول اهللا 

قزعة وما بيننا وبني سلع وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال  :قال أنس ،أغثنا
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت مث  :قال ،من بيت وال دار

مث دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة  تاًبأمطرت فال واهللا ما رأينا الشمس س
 !يا رسول اهللا :فقال قائم خيطب فاستقبله قائماً -صلى اهللا عليه وسلم-ورسول اهللا 
صلى اهللا -فرفع رسول اهللا  :ال وانقطعت السبل فادع اهللا ميسكها عنا قالهلكت األمو
اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والظراب وبطون  :يديه مث قال -عليه وسلم

 :قال شريك، وخرجنا منشي يف الشمس ]١[فأقلعت :قال ،األودية ومنابت الشجر
  .ما أدري :لفقا ؟لأنس بن مالك أهو الرجل األو سألتف

  باب إذا استشفع املشركون باملسلمني عند القحط
أبطئوا عن اإلسالم  قريشاً إنّ: عن مسروق قال أتيت ابن مسعود فقال - ١٠٢٠

هم سنة حىت هلكوا فيها وأكلوا امليتة فأخذت -صلى اهللا عليه وسلم-فدعا عليهم النيب 
قد قومك  لة الرحم وإنّجئت تأمر بص !يا حممد :والعظام فجاءه أبو سفيان فقال

﴿: فقرأعز وجل هلكوا فادع اهللا         ﴾  ،مث اآلية
 ﴿: عادوا إىل كفرهم فذلك قوله تعاىل     ﴾ ]١٦-١٠: الدخان[ 

فسقوا  -صلى اهللا عليه وسلم- وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول اهللا .يوم بدر
اللهم حوالينا وال علينا  :قالفوشكا الناس كثرة املطر  الغيث فأطبقت عليهم سبعاً

  .]٢[فاحندرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حوهلم
                                                

  .عتوكفّت وانقط ):فأقلعت: قال( :قوله ]١[
﴿: من قائل يرفع الناس على البدلية، كقوله عز ):الناس حوهلم( :قوله ]٢[       

   ﴾]وحيتمل النصب على " أكلوين الرباغيث: "أو الفاعلية على لغة قوهلم ]٣: األنبياء
 .الناس الذين كانوا باملدينة وحوهلاأعين : االختصاص يعين
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١٠٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب الدعاء إذا كثر املطر حوالينا وال علينا
 معةاجلم خيطب يو - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا كان : عن أنس قال -  ١٠٢١

قحط املطر وامحرت الشجر وهلكت  !يا رسول اهللا :فقام الناس فصاحوا فقالوا
مي اهللا ما نرى يف السماء أو ،اللهم اسقنا مرتني :يسقينا فقالأن البهائم فادع اهللا 

ونزل عن املنرب فصلى فلما انصرف مل قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت 
خيطب صاحوا  -صلى اهللا عليه وسلم-تزل متطر إىل اجلمعة اليت تليها فلما قام النيب 

دمت البيوت وانقطعت السبل فادع اهللا حيبسها عنا فتبس صلى اهللا عليه -م النيب إليه
ا محوهلا وكشطت املدينة فجعلت متطر تف ،ا عليناماللهم حوالينا و :قالو - وسلم

١[ها لفي مثل اإلكليلمتطر باملدينة قطرة فنظرت إىل املدينة وإن[.  
  باب االستسقاء يف املصلى

صلى - خرج النيب : عن عبد اهللا بن أيب بكر مسع عباد بن متيم عن عمه قال - ١٠٢٧
قال ، ب رداءهإىل املصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتني وقلّ - اهللا عليه وسلم

  .على الشمال ]٢[جعل اليمني :أخربين املسعودي عن أيب بكر قالو :سفيان
  باب استقبال القبلة يف االستسقاء

عباد بن متيم  أخربين أبو بكر بن حممد أنّ :حدثنا حيىي بن سعيد قال - ١٠٢٨
خرج إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ عبد اهللا بن زيد األنصاري أخربه أخربه أنّ

  قال أبو عبد، ل رداءهه ملا دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة وحوأناملصلى يصلي و
  .]٥[ابن يزيد ]٤[هو ]٣[ل كويفعبد اهللا بن زيد هذا مازين واألو :اهللا

                                                
كانت السماء اليت توازي : أي مثل اإلكليلسحابة  لفي: أي ):لفي مثل اإلكليل( :قوله ]١[

 .كشطة متكشطة وكان أحاط مبا ورائها السحاب فكان يرى مثل التاج، واهللا أعلمناملدينة م
  .يف تفسري القلب ):جعل اليمني: قال( :قوله ]٢[
 .ستسقاء قائماًاملذكور يف باب الدعاء يف اال ):واألول كويفّ( :قوله ]٣[
 .األول: يعين ):هو( :قوله ]٤[
 .وهذا ابن زيد ):ابن يزيد( :قوله ]٥[
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١٠٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب رفع اإلمام يده يف االستسقاء
 ]١[ال يرفع يديه -صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : عن أنس بن مالك قال - ١٠٣١

  .ه يرفع حىت يرى بياض إبطيهيف االستسقاء وإن إالّ يف شيء من دعائه
  باب ما يقال إذا مطرت

  .صاب وأصاب يصوب :وقال غريه ]٢[املطر ]١٩: البقرة[﴾ ﴿ وقال ابن عباس
أخربنا عبيد اهللا عن نافع عن  :أخربنا عبد اهللا قال :حدثنا حممد بن مقاتل قال -  ١٠٣٢

 :كان إذا رأى املطر قال - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ القاسم بن حممد عن عائشة
  .تابعه القاسم بن حيىي عن عبيد اهللا ورواه األوزاعي وعقيل عن نافع .نافعاً اللهم صيباً

  باب من متطر يف املطر حىت يتحادر على حليته
 صلى- أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا : حدثين أنس بن مالك قال - ١٠٣٣
 خيطب على املنرب يوم اجلمعة - صلى اهللا عليه وسلم- فبينا رسول اهللا  - يه وسلماهللا عل

 ،هلك املال وجاع العيال فادع اهللا لنا أن يسقينا !يا رسول اهللا :قام أعرايب فقال
فثار  :يديه وما يف السماء قزعة قال -صلى اهللا عليه وسلم-فرفع رسول اهللا  :قال

 ]٣[املطر يتحادر على حليته ن منربه حىت رأيتسحاب أمثال اجلبال مث مل يرتل ع
الغد ومن بعد الغد والذي يليه إىل اجلمعة األخرى فقام  منفمطرنا يومنا ذلك و :قال

هدم البناء وغرق املال فادع اهللا ت !يا رسول اهللا :أو رجل غريه فقال :ذلك األعرايب
فما  :قال ،لهم حوالينا وال عليناال :قالف ،يديه - صلى اهللا عليه وسلم- لنا فرفع رسول اهللا 

                                                

  . ية أنسؤحممول على عدم ر: قيل ):ال يرفع يديه( :قوله ]١[
هو من ألزم الناس به صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فاحلق أنّ املراد نفي املبالغة يف غري  :قلت

 ."إخل... يرفع يديه" كان: االستسقاء وإليه يشري قوله
 .ذكر التفسري هناك ملا سيجيء يف احلديث من لفظ الصيب ):كصيب املطر( :قوله ]٢[
 .وذلك ألنّ سقف املسجد كان إذ ذاك من جريد النخل ):على حليته( :قوله ]٣[
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١١٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ستسقاءاالاب أبو )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

تفرجت حىت صارت املدينة يف مثل اجلوبة  إىل ناحية من السماء إالّ يهجعل يشري بيد
  .حدث باجلود فلم جيئ أحد من ناحية إالّ :قال حىت سال الوادي وادي قناة شهراً
  ]١[بالصبا نصرت :صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 

 نصرت بالصبا وأهلكت :قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ عن ابن عباس -  ١٠٣٥
  .عاد بالدبور

  الزالزل واآليات يفباب ما قيل 
ال تقوم الساعة  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : عن أيب هريرة قال - ١٠٣٦

وتظهر الفنت ويكثر اهلرج وهو  ]٢[حىت يقبض العلم وتكثر الزالزل ويتقارب الزمان
  .يكثر فيكم املال فيفيض القتل القتل حىت

                                                

 .ريح املشرق ):بالصبا( :قوله ]١[
شهر كيوم، ويوم كساعة، يتصل حىت يكون عام كشهر، و: أي ):ويتقارب الزمان( :قوله ]٢[

 .وساعة كضرمة بالنار
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١١١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  أبواب الكسوف
  ]١[باب الصالة يف كسوف الشمس

 صلى اهللا-كسفت الشمس على عهد رسول اهللا : عن املغرية بن شعبة قال - ١٠٤٣
فقال  ،ملوت إبراهيمكسفت الشمس  :فقال الناس ]٢[يوم مات إبراهيم -عليه وسلم
 حلياتهالشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال  إنّ :- صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

  .وا وادعوا اهللافإذا رأيتم فصلّ
  باب الصدقة يف الكسوف

١٠٤٤ - صلى اهللا عليه- خسفت الشمس يف عهد رسول اهللا : ها قالتعن عائشة أن 
بالناس فقام فأطال القيام مث ركع  -صلى اهللا عليه وسلم-فصلى رسول اهللا  - وسلم

ول مث ركع فأطال الركوع قام فأطال القيام وهو دون القيام األ مفأطال الركوع ثُ
مثل ما األخرى ل مث سجد فأطال السجود مث فعل يف الركعة وهو دون الركوع األو

 لت الشمس فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليهجتاألوىل مث انصرف وقد الركعة فعل يف 
الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته  إنّ :مث قال
واهللا ما  !يا أمة حممد :مث قال ،]٣[وا وتصدقواروا وصلّتم ذلك فادعوا اهللا وكبفإذا رأي

واهللا لو تعلمون ما  !يا أمة حممد ،من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده أو تزين أمته
  .ولبكيتم كثرياً أعلم لضحكتم قليالً

                                                

  ):الصالة يف كسوف الشمس( :قوله ]١[
ا للتوضيح على ختصيص الكسوف بِها كما قيل أو المية على تعميمه القمرين اإلضافة إم :قلت

كما هو األصح. 
 .بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم): يوم مات إبراهيم( :قوله ]٢[
 .وفيه الترمجة): قواتصد( :قوله ]٣[
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١١٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب خطبة اإلمام يف الكسوف
 خسفت الشمس يف حياة: قالت - وسلم صلى اهللا عليه- عن عائشة زوج النيب  -  ١٠٤٦

ر فاقترأ الناس وراءه فكب فصف: قالفخرج إىل املسجد  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
 :مث قال طويالً قراءة طويلة مث كرب فركع ركوعاً -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

ألوىل مث مسع اهللا ملن محده فقام ومل يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدىن من القراءة ا
مسع اهللا ملن محده  :هو أدىن من الركوع األول مث قال طويالً كرب وركع ركوعاً

نا ولك احلمد مث سجد مث قال يف الركعة اآلخرة مثل ذلك فاستكمل أربع رب
واجنلت الشمس قبل أن ينصرف مث قام فأثىن على  ]٢[يف أربع سجدات ]١[ركعات

آيات اهللا ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته  مها آيتان من :اهللا مبا هو أهله مث قال
عبد اهللا بن  وكان حيدث كثري بن عباس أنّ. رأيتمومها فافزعوا إىل الصالةفإذا 

كان حيدث يوم خسفت الشمس مبثل حديث عروة عن  -رضي اهللا عنهما- عباس 
باملدينة مل يزد على ركعتني مثل الشمس أخاك يوم خسفت  إنّ :عائشة فقلت لعروة

  .ه أخطأ السنةأجل ألن :ح قالالصب
  باب التعوذ من عذاب القرب يف الكسوف

يهودية جاءت تسأهلا  أنّ - صلى اهللا عليه وسلم-عن عائشة زوج النيب  - ١٠٤٩
رسول اهللا  -رضي اهللا عنها- فسألت عائشة  ]٣[أعاذك اهللا من عذاب القرب :فقالت هلا

                                                

 .مجع ركعة مبعىن ركوع): أربع ركعات( :قوله ]١[
 .وذلك يف ركعتني يف كلّ ركعة ركعتان وسجدتان): يف أربع سجدات( :قوله ]٢[
الشيء إذا شابه الشيء اآلخر ذكر األول الثاين، والكسوف يشابه ): من عذاب القرب( :قوله ]٣[

ن عذابه عند رؤيته كتعوذك من نار اجلحيم عند رؤية القرب يف الظلمة، فلذا حسن التعوذ م
 .النار وحرارة مشس احلشر عند مالمسة احلار وأمثال ذلك
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١١٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا  ؟أيعذب الناس يف قبورهم -صلى اهللا عليه وسلم-
ذات غداة  -صلى اهللا عليه وسلم-مث ركب رسول اهللا ، باهللا من ذلك عائذاً - وسلم
بني  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر مركباً

 مث ركع ركوعاً طويالً قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياماً مظهراين احلجر ثُ
وهو دون  طويالً ل مث ركع ركوعاًوهو دون القيام األو طويالً فقام قياماً طويالً

ل مث ركع وهو دون القيام األو طويالً الركوع األول مث رفع فسجد مث قام فقام قياماً
وهو دون القيام  طويالً قام قياماًرفع فل مث وهو دون الركوع األو طويالً ركوعاً
و طويالً ل مث ركع ركوعاًاألول مث رفع فسجد وانصرف فقال هو دون الركوع األو

ذوا من عذاب القربما شاء اهللا أن يقول مث أمرهم أن يتعو.  
  باب صالة الكسوف مجاعة

  .]٢[بن عباس وصلى ابن عمر ]١[ابن عباس يف صفة زمزم ومجع علي بن عبد اهللاهلم وصلى 
 صلى اهللا عليه- لنيب ااخنسفت الشمس على عهد : عن عبد اهللا بن عباس قال -  ١٠٥٢
من قراءة  حنواً طويالً فقام قياماً -صلى اهللا عليه وسلم-فصلى رسول اهللا  - وسلم

ل وهو دون القيام األو طويالً مث رفع فقام قياماً طويالً سورة البقرة مث ركع ركوعاً
وهو  طويالً ل مث سجد مث قام قياماًوهو دون الركوع األو طويالً مث ركع ركوعاً

 ل مث رفع فقام قياماًوهو دون الركوع األو طويالً ل مث ركع ركوعاًالقيام األودون 
ل مث وهو دون الركوع األو طويالً ل مث ركع ركوعاًوهو دون القيام األو طويالً

الشمس والقمر  إنّ :- صلى اهللا عليه وسلم- الشمس فقال ت سجد مث انصرف وقد جتلّ
 ،ت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اهللاملو آيتان من آيات اهللا ال خيسفان
                                                

 .بتشديد امليم ويف اليونينية بالتخفيف): ومجع علي بن عبد اهللا( :قوله ]١[
 .صالة الكسوف بالناس): وصلّى ابن عمر( :قوله ]٢[
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١١٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى -قال ف ،كعكعتترأيناك  ميف مقامك ثُ رأيناك تناولت شيئاً !يا رسول اهللا :قالوا
ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت  تناولت عنقوداًوي رأيت اجلنة إن :-اهللا عليه وسلم

مب يا  :قالوا ،أكثر أهلها النساء تكاليوم قط أفظع ورأي الدنيا وأريت النار فلم أر منظراً
يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان  :قال ؟يكفرن باهللاأ :قيل ،بكفرهن :قال ؟رسول اهللا

  .قط منك خرياً ما رأيت :قالت ه مث رأت منك شيئاًلو أحسنت إىل إحداهن الدهر كلّ
١[يف كسوف الشمس العتاقة باب من أحب[  

بالعتاقة  -صلى اهللا عليه وسلم- لقد أمر النيب : عن فاطمة عن أمساء قالت - ١٠٥٤
  .يف كسوف الشمس

  باب ال تنكسف الشمس ملوت أحد وال حلياته
أخربنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة : قال ]٢[حدثنا هشام -  ١٠٥٨

صلى اهللا - كسفت الشمس على عهد رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة 
فصلى بالناس فأطال القراءة مث ركع  - صلى اهللا عليه وسلم- نيب فقام ال - عليه وسلم

فأطال الركوع مث رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته األوىل مث ركع فأطال 
ل مث رفع رأسه فسجد سجدتني مث قام فصنع يف الركعة دون ركوعه األووهو الركوع 

سفان ملوت أحد وال حلياته الشمس والقمر ال خي إنّ :الثانية مثل ذلك مث قام فقال
  .ولكنهما آيتان من آيات اهللا يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة

  باب الصالة يف كسوف القمر
عهد رسول ]٣[انكسفت الشمس على: قال -رضي اهللا عنه-عن أيب بكرة  - ١٠٦٢

                                                

 .رء رقبتهأن يعتق امل): يف كسوف الشمس( :قوله ]١[
 .هو ابن يوسف الصنعاين): حدثنا هشام: قال( :قوله ]٢[
  انكسف: "سئل عن مطابقته للترمجة، أجيب بأنّ رواية األصيلي هناك): الشمس على( :قوله ]٣[
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١١٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .ركعتني -صلى اهللا عليه وسلم فصلى- اهللا 
  مل يوجب السجود جلعز واهللا  باب من رأى أنّ

لو قعد  أرأيت :قال ،هلا ]١[الرجل يسمع السجدة ومل جيلس :وقيل لعمران بن حصني
 :- رضي اهللا عنه- ما هلذا غدونا وقال عثمان  :وقال سلمان ،ه ال يوجبه عليهكأن ]٢[هلا
فإذا  أن يكون طاهراً ال يسجد إالّ :وقال الزهري .]٣[ما السجدة على من استمعهاإن

فال عليك حيث كان  وأنت يف حضر فاستقبل القبلة فإن كنت راكباً سجدت
  .وجهك وكان السائب بن يزيد ال يسجد لسجود القاص

وكان ربيعة من خيار  :اهللا بن اهلدير التيمي قال أبو بكر عن ربيعة بن عبد -  ١٠٧٧
ى قرأ يوم اجلمعة عل -رضي اهللا عنه-بن اخلطاب اربيعة من عمر  ]٤[الناس عما حضر

السجدة نزل فسجد وسجد الناس حىت إذا كانت  املنرب بسورة النحل حىت إذا جاء
ا منر بالسجود فمن مإن !يا أيها الناس :جاء السجدة قالها حىت إذا اجلمعة القابلة قرأ بِ

وزاد ، -رضي اهللا عنه-م عليه ومل يسجد عمر فال إثْ سجد فقد أصاب ومن مل يسجد
  .أن نشاء اهللا مل يفرض السجود إالّ إنّ :-عنهما رضي اهللا-نافع عن ابن عمر 

                                                

غري ثابت، فأجيب بأنه أشار إىل أنّ احلديث خمتصر من تاليه واملقصود يف : قيل" القمر
 .احلديث)) إنّ الشمس والقمر: ((يه وسلم فيهاملطول التايل قال صلى اهللا عل

 . أي مل يكن جلس الستماع السجدة بل مسعه من دون قصده): ومل جيلس( :قوله ]١[
 .لو استمع ال جيب فكيف إذا مسع من دون استماع: هل جيب عليه؟ يعين): لو قعد هلا( :قوله ]٢[
 .صدوليس على من مسعها من دون ق: أي): من استمعها( :قوله ]٣[
عن حضوره وشهوده من معامالت عمر وجمالسه : أي): من خيار الناس عما حضر( :قوله ]٤[

راويا عن عثمان عن ربيعة : وعن عثمان وعن ربيعة مبقدر يعين" أخربين"فالظرف متعلق بـ
  .أخربين عن حضوره
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١١٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... باب ما جاء يف التقصري
صلى -خرجنا مع النيب : يقول حيىي بن أيب إسحاق مسعت أنساً حدثين - ١٠٨١

من املدينة إىل مكة فكان يصلي ركعتني ركعتني حىت رجعنا إىل  -اهللا عليه وسلم
  .ها عشراًأقمنا بِ :قال مبكة شيئاً ]١[أقمتم :املدينة قلت

  باب يقصر إذا خرج من موضعه
 ]٢[الكوفة :علي بن أيب طالب فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذهوخرج 

  .]٣[ال حىت ندخلها :قال
     رسول اهللا الظهر مع  صليت: قال - رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  - ١٠٨٩

  .ركعتني ]٤[بذي احلليفةوالعصر  باملدينة أربعاً -صلى اهللا عليه وسلم-
ن فأقرت ال ما فرضت ركعتالصالة أو: قالت - نهارضي اهللا ع- عن عائشة  - ١٠٩٠

 ؟]٥[ما بال عائشة تتمف :فقلت لعروة :قال الزهري، صالة السفر وأمتت صالة احلضر
  .]٦[ل عثمانتأولت ما تأو :قال

  باب يصلي املغرب ثالثاً يف السفر
صلى اهللا -رسول اهللا  رأيت: قال -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر  - ١٠٩١

  ،بني العشاء إذا أعجله السري يف السفر يؤخر املغرب حىت جيمع بينها و -ليه وسلمع
                                                

 .حبذف مهزة االستفهام): أقمتم: قلت( :قوله ]١[
 .تراها أمامك فكيف تقصر): هذه الكوفة( :قوله ]٢[
 .نترك القصر): ال حىت ندخلها: قال( :قوله ]٣[
 .على ستة أميال من املدينة): بذي احلليفة( :قوله ]٤[
 .إذا سافرت): تتم( :قوله ]٥[
 .من أنّ القصر ليس بعزمية): ما تأول عثمان( :قوله ]٦[
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١١٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كسوفالاب أبو )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .يفعله إذا أعجله السري -رضي اهللا عنهما-بن عمر اوكان عبد اهللا  :قال سامل
جيمع بني  -رضي اهللا عنهما- كان ابن عمر  :عن ابن شهاب قال سامل - ١٠٩٢

ابن عمر املغرب وكان استصرخ على ر وأخ :املغرب والعشاء باملزدلفة قال سامل
سر  :الصالة فقال :له فقلت ،سر :الصالة فقال :امرأته صفية بنت أيب عبيد فقلت له

صلى اهللا عليه -هكذا رأيت النيب  :حىت سار ميلني أو ثالثة مث نزل فصلى مث قال
 - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  رأيت :]١[وقال عبد اهللا ،يصلي إذا أعجله السري - وسلم

يسلم مث قلما يلبث حىت يقيم  مثُ ]٢[املغرب فيصليها ثالثاً يقيمإذا أعجله السري 
  .العشاء فيصليها ركعتني مث يسلم وال يسبح بعد العشاء حىت يقوم من جوف الليل

  باب إذا ارحتل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر مث ركب
إذا  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا كان رسول : عن أنس بن مالك قال - ١١١٢

ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إىل وقت العصر مث نزل فجمع بينهما فإن 
  .ركب مثُ ]٣[زاغت الشمس قبل أن يرحتل صلى الظهر

                                                
 .بن عمر): قال عبد اهللا( :قوله ]١[
 .هذا موضع الترمجة): فيصلّيها ثالثاً( :قوله ]٢[
 .والعصر مجيعاً، كذا يف قس: أي): ى الظهرصل( :قوله ]٣[
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١١٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب التهجد
  باب ترك القيام للمريض

عليه  ]١[احتبس جربيل: قال -رضي اهللا عنه-عن جندب بن عبد اهللا  - ١١٢٥
أبطأ عليه شيطانه  :فقالت امرأة من قريش - عليه وسلمصلى اهللا -م على النيب سالال

   ﴿: فرتلت               ﴾]٣- ١: الضحى[.  
  صلى اهللا عليه وسلم باب قيام النيب

صلى -إن كان النيب : يقول -رضي اهللا عنه-مسعت املغرية  :عن زياد قال - ١١٣٠
أفال  :فيقول ]٣[قدماه أو ساقاه فيقال له ]٢[ليصلي حىت ترمأو ليقوم  -اهللا عليه وسلم

  .شكوراً أكون عبداً
  باب من نام عند السحر

عبد اهللا بن عمرو بن  عمرو بن أوس أخربه أنّ حدثنا عمرو بن دينار أنّ -  ١١٣١
 أحب :قال له -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ أخربه -رضي اهللا عنهما- العاص 

الصيام إىل اهللا صيام داود وكان ينام  الصالة إىل اهللا صالة داود عليه السالم وأحب
  .ويفطر يوماً ويصوم يوماً ]٤[نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه

  باب طول الصالة يف قيام الليل
  صلى اهللا- مع النيب  صليت: قال -رضي اهللا عنه- عبد اهللا عن أيب وائل عن  - ١١٣٥

                                                

إيراد هذا احلديث هناك للتنبيه على أنه تتمة احلديث السابق  ):احتبس جربيل: قال( :قوله ]١[
احد واملخرج متحد وإن كان السبب خمتلفاً ويؤيده رواية ابن حازم كذا وأنّ احلديث و

  .قاله العالمة، واهللا أعلم
  .من الورم ):ترم( :قوله ]٢[
 .يف ذلك ):فيقال له( :قوله ]٣[
 .إذا قرب السحر ):سدسه( :قوله ]٤[
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١١٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :قال ؟ما مهمت :قلنا ]١[حىت مهمت بأمر سوء ليلة فلم يزل قائماً - عليه وسلم
  .-صلى اهللا عليه وسلم-مهمت أن أقعد وأذر النيب 
  بالليلصلى اهللا عليه وسلم يام النيب باب ق

﴿: نومه وما نسخ من قيام الليل وقولهو                      

                                 

                             ﴾ ]املزمل :
  ﴿: وقوله ]٧-١                          

                                   

                             
                           

                         
            ﴾]رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس  .]٢٠: املزمل -: 

 وقلبه ]٢[موافقة لسمعه وبصره لقرآن أشدلمواطأة " وطاء" قام باحلبشية "نشأ"
  .ليوافقوا" اطئواؤلي"

١١٤١  - صلى اهللا- كان رسول اهللا : يقول - رضي اهللا عنه-  اًه مسع أنسعن محيد أن 
أن ال يفطر  أن ال يصوم منه ويصوم حىت نظن الشهر حىت نظنيفطر من  -عليه وسلم
تابعه ، رأيته إالّ ه وال نائماًرأيت مصليا إالّ ]٣[أن تراه من الليل وكان ال تشاء منه شيئاً

  .عن محيد سليمان وأبو خالد األمحر
                                                

  .وصوف إىل الصفةجاءت الرواية بفتح السني وإضافة أمر إىل سوء إضافة امل ):بأمر سوء( :قوله ]١[
  .وذلك لعدم توجه القلب والسمع والبصر إىل أمور شىت يف الليل ):بسمعه وبصره( :قوله ]٢[
  .زائدة ):من الليل( :قوله ]٣[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٢٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  بالليل يف رمضان وغريه يه وسلمصلى اهللا علباب قيام النيب 
 -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ما رأيت: قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١١٤٨

 فإذا بقي عليه من السورة قرأ جالساً ]١[حىت إذا كرب يقرأ يف شيء من صالة الليل جالساً
  .أو أربعون آية قام فقرأهن مث ركعآية ثالثون 

  ء بالليل والنهارونهار وفضل الصالة بعد الوضباب فضل الطهور بالليل وال
قال لبالل  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١١٤٩

دف  ي مسعتعمل عملته يف اإلسالم فإن ]٢[ين بأرجىحدثّ !يا بالل :الفجرعند صالة 
 أتطهر طهوراً ي ملأرجى عندي أن ما عملت عمالً :قال ،يدي يف اجلنةنعليك بني 

صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي هار إالّيف ساعة ليل أو ن.  
  باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن

صلى اهللا -صلى لنا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  -  ١١٦٤
  .]٤[انصرف مثُ ]٣[ركعتني -عليه وسلم

ابن عمر  ىأت: يقول جماهداً مسعت: املكي قالحدثنا سيف بن سليمان  - ١١٦٧
قد دخل  -صلى اهللا عليه وسلم-هذا رسول اهللا  :يف مرتله فقيل له -رضي اهللا عنهما-

 قد خرج وأجد بالالً -صلى اهللا عليه وسلم-فأقبلت فأجد رسول اهللا  :الكعبة قال
 ؟يف الكعبة -صلى اهللا عليه وسلم-أصلى رسول اهللا  !يا بالل :فقلت عند الباب قائماً

                                                
 .بكسر املوحدة ):حىت إذا كرب( :قوله ]١[

  .           : )بأرجى( :قوله ]٢[
قوموا فألصل لكم : ه له مث قالوذلك ملا دعته جدته مليكة لطعام صنعت ):ركعتني( :قوله ]٣[

 .وكان ذلك تطوعاً، وقد مر احلديث من قبل
 .مث سلّم ):ثُم انصرف( :قوله ]٤[
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١٢١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ركعتني يف وجه بني هاتني األسطوانتني مث خرج فصلى  :قال ن؟فأي :نعم قلت :قال
بركعيت  - وسلم صلى اهللا عليه- أوصاين النيب  :- رضي اهللا عنه-  ]١[قال أبو هريرةو. الكعبة

وعمر وأبو بكر  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب بن مالك غدا علي ا ]٢[الضحى وقال عتبان
  .ما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتني بعد -مارضي اهللا عنه-

  باب من مل يتطوع بعد املكتوبة
رضي -مسعت ابن عباس  :قال مسعت أبا الشعثاء جابراً :عن عمرو قال - ١١٧٤
 ]٤[مجيعاً ]٣[مثانياً -صلى اهللا عليه وسلم-صليت مع رسول اهللا : قال -اهللا عنهما

وعجل العصر وعجل العشاء  ]٦[ه أخر الظهريا أبا الشعثاء أظن :قلت مجيعاً ]٥[وسبعاً
  .وأنا أظنه :وأخر املغرب قال

  باب صالة الضحى يف احلضر
قال رجل من األنصار : مسعت أنس بن مالك قال :عن أنس بن سريين قال - ١١٧٩

 فصنع للنيب  ،ي ال أستطيع الصالة معكإن :-صلى اهللا عليه وسلم-للنيب  وكان ضخماً

فدعاه إىل بيته ونضح له طرف حصري مباء فصلى عليه  طعاماً -مصلى اهللا عليه وسل-
                                                

 . تعليق على حدة ):وقال أبو هريرة( :قوله ]١[
  .تعليق على حدة ):وقال عتبان( :قوله ]٢[
 .أربع الظهر وأربع العصر ):مثانياً ( :قوله ]٣[
 .ومل يفصل بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء بتطوع: يعين ):مجيعاً( :قوله ]٤[
  .ثالث املغرب وأربع العشاء ):وسبعاً( :قوله ]٥[
أنّ معىن اجلمع إن صلى الظهر والعشاء األوىل يف آخر وقتيهما : يعين ):أخر الظهر( :قوله ]٦[

 ت األخرى وبه قالوالعصر والعشاء الثانية يف أول وقتيهما ال أن صلى إحدى الصالة يف الوق
حسن ويؤيده ما مر يف حديث ابن عمر مث قلما يلبث حىت يقيم  وهو تأويل :قلت. احلنفية
 .العشاء
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١٢٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أكان  - رضي اهللا عنه-بن مالك ارود ألنس اجلبن  ]٢[بن فالن ]١[فالن :ركعتني وقال
  .ما رأيته صلى غري ذلك اليوم :فقال ؟يصلي الضحى -صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  باب الركعتني قبل الظهر
صلى اهللا عليه -حفظت من النيب : قال -عنهما رضي اهللا- عن ابن عمر  -  ١١٨٠
ركعات ركعتني قبل الظهر وركعتني بعدها وركعتني بعد املغرب يف بيته عشر  - وسلم

 ]٣[العشاء يف بيته وركعتني قبل صالة الصبح وكانت ساعة ال يدخلوركعتني بعد 
  .فيها -صلى اهللا عليه وسلم-على النيب 

  باب صالة النوافل مجاعة
صلى اهللا عليه -ه عقل رسول اهللا خربين حممود بن الربيع األنصاري أنأ - ١١٨٥
  .وعقل جمة جمها يف وجهه من بئر كانت يف دارهم - وسلم

وكان  -رضي اهللا عنه-فزعم حممود أنه مسع عتبان بن مالك األنصاري  - ١١٨٦
 كنت أصلي لقومي بين: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مع رسول اهللا  ممن شهد بدراً

علي اجتيازه قبل  سامل وكان حيول بيين وبينهم واد إذا جاءت األمطار فيشق
 ي أنكرت بصري وإنّإن :فقلت له -صلى اهللا عليه وسلم-مسجدهم فجئت رسول اهللا 

ك الوادي الذي بيين وبني قومي يسيل إذا جاءت األمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أن
 :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،ىأختذه مصل تأيت فتصلي من بييت مكاناً

بعد ما  -رضي اهللا عنه-وأبو بكر  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  فغدا علي ،سأفعل
فأذنت له فلم جيلس حىت قال -صلى اهللا عليه وسلم-النهار فاستأذن رسول اهللا  اشتد: 

؟أن أصلي من بيتك أين حتب ي فيه فقام صلّي أن فأشرت له إىل املكان الذي أحب
                                                

 .عبد احلميد ):فالن( :قوله ]١[
 .بن منذر ):فالنبن ( :قوله ]٢[
  .ابن عمر ):ال يدخل( :قوله ]٣[
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١٢٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

منا م وسلّر وصففنا وراءه فصلى ركعتني مث سلّفكب - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
صلى اهللا عليه -رسول اهللا أنّ صنع له فسمع أهل الدار ت ةحبسته على خزيروحني سلم 

ما  :فقال رجل منهم ،يف بييت فثاب رجال منهم حىت كثر الرجال يف البيت - وسلم
فقال  ،اهللا ورسوله ذاك منافق ال حيب :فقال رجل منهم ،ال أراه ]٢[مالك ]١[فعل

ال تقل ذاك أال تراه قال ال إله إال اهللا يبتغي بذلك  :-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
إىل  ه وال حديثه إالّا حنن فواهللا ال نرى ودأم ،اهللا ورسوله أعلم :فقال ،وجه اهللا
 :م على النار من قالاهللا قد حر فإنّ :- اهللا عليه وسلمصلى -قال رسول اهللا  ،املنافقني

فيهم أبو  فحدثتها قوماً :قال حممود بن الربيع .ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا
يف غزوته اليت تويف فيها  - صلى اهللا عليه وسلم- صاحب رسول اهللا األنصاري أيوب 

رسول  واهللا ما أظن :أيوب قال ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم فأنكرها علي أبو
ر ذلك علي فجعلت هللا علي إن سلمين قال ما قلت قط فكب ذصلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

يف  إن وجدته حياً - رضي اهللا عنه-حىت أقفل من غزويت أن أسأل عنها عتبان بن مالك 
مسجد قومه فقفلت فأهللت حبجة أو بعمرة مث سرت حىت قدمت املدينة فأتيت بين 

امل فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه فلما سلم من الصالة سلمت عليه وأخربته من س
  .أنا مث سألته عن ذلك احلديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة

  ]٤[أو سلم يف الصالة على غري مواجهة وهو ال يعلم ]٣[باب من مسى قوماً
  تحية يف الصالةكنا نقول ال :قال -رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن مسعود  - ١٢٠٢

                                                

                            ):ما فعل( :قوله ]١[
                  . 

  .بن دخشم ):مالك( :قوله ]٢[
 .يف الصالة ):مسى قوماً( :قوله ]٣[
أنّ يف الصالة شغالً، هل تبطل صالته أم  ال يعلماملسلم  :أي وهو ):وهو ال يعلم( :قوله ]٤[

 .ال تبطل؟ ويعد كالناسي عند الشافعية
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١٢٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قولوا  :فقال - صلى اهللا عليه وسلم-ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول اهللا 
ات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم التحي

 ،عبده ورسوله حممداً اهللا وأشهد أنّ علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إالّ
  .عبد هللا صاحل يف السماء واألرض متم على كلّكم إذا فعلتم ذلك فقد سلّإنف

  باب من رجع القهقري يف صالته أو تقدم بأمر يرتل به
املسلمني بينا هم يف الفجر يوم  أنّ أخربين أنس بن مالك :قال الزهري -  ١٢٠٥

قد  -  عليه وسلمصلى اهللا- هم ففجئهم النيب ي بِيصلّ - عنهرضي اهللا - االثنني وأبو بكر 
م يضحك فنظر إليهم وهم صفوف فتبس - اهللا عنها رضي- كشف ستر حجرة عائشة 

صلى اهللا عليه ذرسول اهللا  أنّ وظن ]١[على عقبيه - رضي اهللا عنه- فنكص أبو بكر 
    هم فرحا بالنيب يريد أن خيرج إىل الصالة وهم املسلمون أن يفتتنوا يف صالت - وسلم

وا مث دخل احلجرة وأرخى الستر حني رأوه فأشار بيده أن أمتّ - لمصلى اهللا عليه وس- 
  .- صلى اهللا عليه وسلم-اليوم وتويف ذلك 

ولدها يف الصالة باب إذا دعت األم  
 :- صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  :- رضي اهللا عنه-قال أبو هريرة  -  ١٢٠٦

 :قالت ،ي وصاليتهم أماللّ :قال !يا جريج :قالت ،نادت امرأة ابنها وهو يف صومعة
 :قالت ،ي وصاليتهم أماللّ :قال !يا جريج :قالت، ي وصاليتهم أماللّ :قال !يا جريج

هم ال ميوت جريج حىت ينظر يف وجوه املياميس وكانت تأوي إىل صومعته راعية اللّ
    ..............   من جريج نزل من :قالت ؟ها ممن هذا الولدفولدت فقيل لَ ]٢[ترعى الغنم

                                                

ليه وسلم فال بد لذلك وإذا مل خيرج رسول اهللا صلى اهللا تعاىل ع ):على عقبيه( :قوله ]١[
التأخر من تقدم، ومن أحاديث التقدم والتأخر حديث صالة الكسوف وتأخره صلى اهللا 

 . عليه وسلم عند رؤية النار وتقدمه صلى اهللا عليه وسلم عند مشاهدة اجلنة
 .فولدتفزىن بِها رجل  ترعى الغنم ):ترعى الغنم( :قوله ]٢[
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١٢٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ؟من أبوك !يا بابوس :قال ؟ولدها يل أين هذه اليت تزعم أنّ :]٢[قال جريج ]١[صومعته
  .راعي الغنم :قال

  باب ما جيوز من العمل يف الصالة
ه صلى أن -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١٢١٠
اهللا منه علي ليقطع الصالة علي فأمكنين  الشيطان عرض يل فشد إنّ :قالفصالة 
 ولقد مهمت أن أوثقه إىل سارية حىت تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول ]٣[فذعته
 رب ﴿ :سليمان           ﴾]٣٥: ص[ اًئه اهللا خاسفرد.  

  يف الصالة ]٤[باب إذا انفلتت الدابة
  .الةإن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الص: ]٥[وقال قتادة

على  كنا باألهواز نقاتل احلرورية فبينا أنا: حدثنا األزرق بن قيس قال - ١٢١١
ر إذا ج إذا جلام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل ف ]٦[رجل يصليجاء رف

هم افعل اللّ :هو أبو برزة األسلمي فجعل رجل من اخلوارج يقول :قال شعبة ،يتبعها
 ي غزوت مع رسول اهللا قولكم وإن ي مسعتإن :قال ،يخهذا الشيخ فلما انصرف الشبِ

                                                

 . وأحبلين هذافجامعين ):نزل من صومعته( :قوله ]١[
 أين هذه: للمخرب قال جريجفذهب ذاهب إىل جريج فأخربه مبا كان  ):قال جريج( :قوله ]٢[

فأخربه فأتى املرأة ودعى بابنها  أنّ ولدها يل؟يا رجل أو تلك املرأة  اليت تزعماملرأة 
ظهر ، فأراعي الغنم: من أبوك؟ قال! يا بابوس: له وهو رضيع قالوكان اسم الولد بابوس، 

 .اهللا تعاىل براءة جريج بشهادة رضيع
  .أي غمزته غمزاً شديداً ):قذعته( :قوله ]٣[
 .وهو يف الصالة ):الدابة( :قوله ]٤[
 .هل يقطعها ليأخذها ):وقال قتادة( :قوله ]٥[
 .يصليوجعل  ):يصلّي( :قوله ]٦[
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١٢٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ي مثاين وشهدت تيسريه وإن وأغزوات أو سبع غزوات  ست -صلى اهللا عليه وسلم-
اإيل من أن أدعها ترجع إىل م إن كنت أن أرجع مع دابيت أحبعلي لفها فيشق.  

ى اهللا عليه صل- رسول اهللا خسفت الشمس فقام : قالت عائشة :عن عروة قال -  ١٢١٢
استفتح سورة أخرى مث ركع  فقرأ سورة طويلة مث ركع فأطال مث رفع رأسه مث - وسلم

هما آيتان من آيات اهللا فإذا رأيتم ذلك إن :حىت قضاها وسجد مث فعل ذلك الثانية مث قال
أريد أن  هشيء وعدته حىت لقد رأيت يف مقامي هذا كلّ هوا حىت يفرج عنكم لقد رأيتفصلّ

جهنم حيطم بعضها  ]١[من اجلنة حني رأيتموين جعلت أتقدم ولقد رأيت اًآخذ قطف
  .حني رأيتموين تأخرت ورأيت فيها عمرو بن حلي وهو الذي سيب السوائب بعضاً

  يف الصالة باب ما جيوز من البصاق والنفخ
إنّ  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- مالك عن أنس بن  -  ١٢١٤
بني يديه وال عن ميينه ولكن عن  ه فال يبزقنفإنه يناجي ربإذا كان يف الصالة أحدكم 

  .مشاله حتت قدمه اليسرى
  ته من الرجال يف صال ق جاهالًباب من صفّ

  .- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- سهل بن سعد  ]٢[مل تفسد صالته فيه
  فال بأستقدم أو انتظر فانتظر : باب إذا قيل للمصلي

-ون مع النيب كان الناس يصلّ: قال -رضي اهللا عنه-عن سهل بن سعد  - ١٢١٥

   ال :]٣[هم فقيل للنساءوهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابِ  -وسلم صلى اهللا عليه 

                                                

 .بصر هاهنا هو اجلنةإخل، وامل... أبصرت ما أبصرت حال كوين أريد: أي ):لقد رأيته( :قوله ]١[
حني ذهابه عليه السالم يف بين [يف قصة إمامة أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه  ):فيه( :قوله ]٢[

 .كما تقدم ]عمرو بن عوف إلصالح ذات البني
  وهن يف الصالة، والقول وهن خارجات الصالة وعلىحيتمل القول  ):فقيل للنساء( :قوله ]٣[
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١٢٧ 

  حيح البخاريالتعليق الرضوي على ص تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .ستوي الرجال جلوساًتوسكن حىت ؤترفعن ر
  باب اخلصر يف الصالة

أن  - صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب ن: قال - رضي اهللا عنه- هريرة عن أيب  -  ١٢٢٠
  .]١[يصلي الرجل خمتصراً

  ر الرجل الشيء يف الصالةفكّتباب 
  .وأنا يف الصالة ]٢[ي ألجهز جيشيإن :-رضي اهللا عنه-وقال عمر 

صلى اهللا -مع النيب  صليت: قال - رضي اهللا عنه- ن عقبة بن احلارث ع - ١٢٢١
دخل على بعض نسائه مث خرج ورأى ما يف  م قام سريعاًالعصر فلما سلّ -عليه وسلم

عندنا فكرهت أن  ذكرت وأنا يف الصالة ترباً :وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال
  .ميسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته
  يف ركعتني أو يف ثالث مباب إذا سلّ

  .]٤[سجود الصالة أو أطول ]٣[فسجد سجدتني مثل
 -صلى اهللا عليه وسلم-صلى بنا النيب : قال -رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٢٢٧

 صلى- فقال النيب  ،الصالة يا رسول اهللا أنقصت :الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين
                                                

  .األول املطابقة بالترمجة
 .أنه استراحة أهل النار، رواه ابن أيب شيبة وروي ):خمتصراً( :قوله ]١[
   ):ألجهز جيشي( :قوله ]٢[

املنقطعة إىل حضرة اهللا تعاىل ال مينعها التفكّر يف الغري عن التوجه إليه  ]للقلوب[وذلكم  :قلت
 .سبحانه وتعاىل، واهللا أعلم

 .بعد اإلمتام ):سجدتني مثل( :قوله ]٣[
جد مثل فس"إشارة إىل بعض ألفاظ أحاديث الباب : قلت ):سجود الصالة أو أطول( :قوله ]٤[

 .مر ويأيتوكما يف رواية ابن سريين عن أيب هريرة " سجوده أو أطول
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١٢٨ 

  حيح البخاريالتعليق الرضوي على ص تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ين مث اوفصلى ركعتني أخر ،نعم :قالوا ؟قولما ي أحق :ألصحابه - اهللا عليه وسلم
ورأيت عروة بن الزبري صلى من املغرب ركعتني فسلم  :قال سعد ،سجد سجدتني

  .- صلى اهللا عليه وسلم- هكذا فعل النيب  :م مث صلى ما بقي وسجد سجدتني وقالوتكلّ
  وسلّم باب من مل يتشهد يف سجديت السهو

 -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ١٢٢٨
قال و ،أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا :انصرف من اثنتني فقال له ذو اليدين

فقام رسول  ،نعم :فقال الناس ؟أصدق ذو اليدين :- صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
سجوده سجد مثل مث فصلى اثنتني أخريني مث سلم مث كرب  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

حدثنا محاد عن سلمة بن علقمة : قالحدثنا سليمان بن حرب . ]١[أو أطول مث رفع
  .]٢[ليس يف حديث أيب هريرة :قالف ،قلت حملمد يف سجديت السهو تشهد :قال

  باب يكرب يف سجديت السهو
 - صلى اهللا عليه وسلم- صلى النيب  قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٢٢٩

العصر ركعتني مث سلم مث قام إىل أنها ي وأكثر ظن :قال حممد إحدى صاليت العشي
 -رضي اهللا عنهما- خشبة يف مقدم املسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر 

صلى - قصرت الصالة ورجل يدعوه النيب  :أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا هفهابا
 :قال ،ومل تقصر ]٣[مل أنس :الفق ؟أنسيت أم قصرت :فقال ،اليدين اذ - اهللا عليه وسلم
  رأسه فصلى ركعتني مث سلم مث كرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع ،بلى قد نسيت

                                                

 .ومل يذكر التشهد ):ثُم رفع( :قوله ]١[
 .ذكر التشهد ):حديث أيب هريرة( :قوله ]٢[
   .-القارئ واختاره علي-ه قاله بناء على ظن: قيل ):أنسمل  :فقال( :قوله ]٣[

قاله صلى اهللا عليه وسلم وال يقول صلى اهللا تعاىل عليه وسلم بل حق ما  :أقول وباهللا التوفيق
 .اً، فواهللا ما نِسي ولكن نسي ليسنت به صلى اهللا تعاىل عليه وسلمإالّ حقّ
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١٢٩ 

  حيح البخاريالتعليق الرضوي على ص تجهدالب كتا )          (   

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .كربففكرب مث وضع رأسه فكرب فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه 
عباب السهو يف الفرض والتطو  

  .]١[سجدتني بعد وتره -رضي اهللا عنهما-وسجد ابن عباس 
 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- يب هريرة عن أ -  ١٢٣٢

 جاء الشيطان فلبس عليه حىت ال يدري كم صلى فإذا وجد ]٢[أحدكم إذا قام يصلي إنّ
  .ذلك أحدكم فليسجد سجدتني وهو جالس

  ي فأشار بيده واستمعم وهو يصلّباب إذا كلّ
- بن أزهر اابن عباس واملسور بن خمرمة وعبد الرمحن  أنّ عن كريب - ١٢٣٣

ا اقرأ عليها السالم من :فقالوا -رضي اهللا عنها-أرسلوه إىل عائشة  -رضي اهللا عنهم
يهما وقد ك تصلّا أخربنا أنإن :وسلها عن الركعتني بعد صالة العصر وقل هلا مجيعاً
وكنت أضرب  :وقال ابن عباس ،امهى عنهن -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  بلغنا أنّ

 -رضي اهللا عنها-فدخلت على عائشة  :الناس مع عمر بن اخلطاب عنها قال كريب
وين إىل هم بقوهلا فردسل أم سلمة فخرجت إليهم فأخربت :فبلغتها ما أرسلوين فقالت

مسعت  :-رضي اهللا عنها-أم سلمة مبثل ما أرسلوين به إىل عائشة فقالت أم سلمة 
ينهى عنها مث رأيته يصليهما حني صلى العصر مث دخل  -اهللا عليه وسلم صلى-النيب 

قومي  :علي وعندي نسوة من بين حرام من األنصار فأرسلت إليه اجلارية فقلت
جبنبه قويل له تقول لك أم سلمة يا رسول اهللا مسعتك تنهى عن هاتني وأراك 

فاستأخرت عنه  ]٣[ر بيدهتصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت اجلارية فأشا
ه أتاين ناس من أيب أمية سألت عن الركعتني بعد العصر وإن ةبنايا  :فلما انصرف قال

   .عن الركعتني اللتني بعد الظهر فهما هاتانعبد القيس فشغلوين 
                                                

 .والوتر سنة عند حممد وأيب يوسف والشافعي ومالك وأمحد وكثري من الفقهاء ):بعد وتره( :قوله ]١[
  .لصالة تعم الفرض والتطوعوا ):يصلّي مإذا قا( :قوله ]٢[
 .وهذا موضع الترمجة ):فأشار بيده( :قوله ]٣[
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١٣٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب اجلنائز
  باب ما جاء يف اجلنائز

 :- صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا  -  ١٢٣٨
  .دخل اجلنة من مات ال يشرك باهللا شيئاً :أنا ]١[وقلت من مات يشرك باهللا دخل النار

  باب األمر باتباع اجلنائز
صلى اهللا عليه -أمرنا النيب : لقا -رضي اهللا عنه-عن الرباء بن عازب  - ١٢٣٩
هانا عن سبع أمرنا باتباع اجلنائز وعيادة املريض وإجابة الداعي بسبع ون - وسلم

ونصر املظلوم وإبرار القسم ورد السالم وتشميت العاطس ونة هانا عن آنية الفض
٢[م الذهب واحلرير والديباج والقسي واإلستربقوخات[.  

  إخل... املوتباب الدخول على امليت بعد 
 -رضي اهللا عنها- عائشة  أخربين أبو سلمة أنّ :عن الزهري قال - ١٢٤٢- ١٢٤١

على  -رضي اهللا عنه- أقبل أبو بكر : أخربته قالت -اهللا عليه وسلم صلى- زوج النيب 
حىت نزل فدخل املسجد فلم يكلم الناس حىت دخل على  ]٣[فرسه من مسكنه بالسنح

وهو مسجى بربد حربة  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  فتيمم -عنهارضي اهللا -عائشة 
ال جيمع  !بأيب أنت يا نيب اهللا :عليه فقبله مث بكى فقال فكشف عن وجهه مث أكب

فأخربين  :قال أبو سلمة، عليك فقدمتهااهللا ا املوتة اليت كتب موتتني أم ]٤[اهللا عليك
رضي اهللا - خرج وعمر  -رضي اهللا عنه-أبا بكر  أنّ -رضي اهللا عنهما-ابن عباس 

فمال إليه الناس  - رضي اهللا عنه- اجلس فأىب فتشهد أبو بكر  :يكلم الناس فقال -عنه
                                                

 .قال ابن مسعود): قلت( :قوله ]١[
 .وسقط من هذا احلديث اخلصلة السابعة وهي ركوب املياثر): واإلستربق( :قوله ]٢[
 .بضم املهملة والنون والتسكني وباحلاء املهملة): بالسنح( :لهقو ]٣[
 .ألنه حيىي يف قربه مث ال ميوت): عليك( :قوله ]٤[
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١٣١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قد مات ومن  ]٢[حممداً فإنّ ]١[داًا بعد فمن كان منكم يعبد حممأم :وتركوا عمر فقال
  ﴿: عزوجلال ميوت قال اهللا  اهللا حي فإنّعز وجل كان يعبد اهللا      

                           
  ﴾ ]اهللا  أنّ ن الناس مل يكونوا يعلموناواهللا لك ]١٤٤: آل عمران

  .يتلوها فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إالّ -رضي اهللا عنه-أنزهلا حىت تالها أبو بكر 
بايعت  أم العالء امرأة من األنصار أخربين خارجة بن زيد بن ثابت أنّ - ١٢٤٣

املهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن  ]٣[ه اقتسمأخربته أن -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
زلناه يف أبياتنا فوجع وجعه الذي تويف فيه فلما تويف وغسل وكفن يف مظعون فأن

رمحة اهللا عليك أبا السائب  :فقلت -صلى اهللا عليه وسلم-أثوابه دخل رسول اهللا 
 وما يدريك أنّ :-صلى اهللا عليه وسلم-فشهاديت عليك لقد أكرمك اهللا فقال النيب 

ا هو فقد أم :فقال ؟]٤[ن يكرمه اهللافم !بأيب أنت يا رسول اهللا :فقلت ،اهللا أكرمه
ي ألرجو له اخلري واهللا ما أدري وأنا رسول اهللا ما يفعل يبجاءه اليقني واهللا إن، 

حدثنا الليث مثله : قالحدثنا سعيد بن عفري . بعده أبداً فواهللا ال أزكي أحداً :قالت
  .ار ومعمرما يفعل به وتابعه شعيب وعمرو بن دين :وقال نافع بن يزيد عن عقيل

  ]٦] [٥[باب الرجل ينعى إىل أهل امليت بنفسه
  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  -  ١٢٤٦

                                                

 .صلى اهللا عليه وسلم): حممداً( :قوله ]١[
 .صلى اهللا عليه وسلم): حممداًفإنّ ( :قوله ]٢[
 .مبين للمفعول): مِستقْاُ( :قوله ]٣[
  .إخل... إالّ يكرمه اهللا فمن): هللافمن يكرمه ا( :قوله ]٤[
             ٓ                                            ٓ                          ):أهل امليت بنفسه( :قوله ]٥[

                       .  
   .وال يستنيب فيه أحداً ولو كان رفيعاً): بنفسه( :قوله ]٦[
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١٣٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب مث أخذها عبد اهللا بن رواحة  
ا خالد بن لتذرفان مث أخذه -صلى اهللا عليه وسلم-فأصيب وإن عيين رسول اهللا 

  .ففتح له ]١[الوليد من غري إمرة

  باب اإلذن باجلنازة
صلى - مات إنسان كان رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ١٢٤٧

ما منعكم أن  :يعوده فمات بالليل فدفنوه ليال فلما أصبح أخربوه فقال - اهللا عليه وسلم
  .أن نشق عليك فأتى قربه فصلى عليه ]٢[كان الليل فكرهنا وكانت ظلمة :تعلموين قالوا

  باب فضل من مات له ولد
- صلى اهللا عليه وسلم-النساء قلن للنيب  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد  - ١٢٤٩

 حجاباًً ]٣[أميا امرأة مات هلا ثالثة من الولد كن هلا :قالففوعظهن  اجعل لنا يوماً :
حدثين  :وقال شريك عن ابن األصبهاين. واثنان :واثنان قال :قالت امرأةف ،من النار

صلى اهللا عليه -عن النيب  -رضي اهللا عنهما-أبو صاحل عن أيب سعيد وأيب هريرة 
  .مل يبلغوا احلنث :قال أبو هريرة - وسلم

  باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر
]٤[لسعيد بن زيد ومحله وصلى ومل يتوضأ ابناً -رضي اهللا عنهما-وحنط ابن عمر 

 

لو كان  :املسلم ال ينجس حيا وال ميتا وقال سعد :-رضي اهللا عنهما-ل ابن عباس وقا
  .املؤمن ال ينجس :-صلى اهللا عليه وسلم-جنسا ما مسسته وقال النيب 

                                                
  .ري منه صلى اهللا عليه وسلم ولكنه رأى املصلحة كذلكتأم: أي): من غري إمرة( :قوله ]١[
 .مجلة معترضة بني الفعل ومفعوله): وكانت ظلمة( :قوله ]٢[
 .أنث باعتبار النفس أو النسمة): كن هلا( :قوله ]٣[
 .بعد الغسل وكان على وضوء): ومل يتوضأ( :قوله ]٤[
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١٣٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب ما يستحب أن يغسل وتراً
صلى اهللا عليه -دخل علينا رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها-عن أم عطية  - ١٢٥٣
أو أكثر من ذلك مباء وسدر  أو مخساً اغسلنها ثالثاً :ابنته فقالوحنن نغسل  - وسلم

 :واجعلن يف اآلخرة كافورا فإذا فرغنت فآذنين فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال
وكان يف حديث  ]٢[مبثل حديث حممد ]١[وحدثتين حفصة :فقال أيوب أشعرا إياه

ابدءوا  :ه قالوكان فيه أن أو سبعاً أو مخساً وكان فيه ثالثاً حفصة اغسلنها وتراً
  .ومشطناها ثالثة قرون :أم عطية قالت مبيامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أنّ

  باب الكفن يف القميص
  .أو ال يكف ومن كفن بغري قميص ]٣[الذي يكف

عبد اهللا بن أيب ملا تويف جاء  أنّ - رضي اهللا عنهما- بن عمر عبد اهللا عن  -  ١١٩٠
أعطين قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر  :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- ىل النيب ابنه إ

رضي -له فأعطاه قميصه فقال آذين أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر 
: فقال أليس اهللا اك أن تصلي على املنافقني فقال أنا بني خريتني قال - اهللا عنه

﴿               ﴾]٨٠: التوبة[ 
  .]٨٤: التوبة[﴾           ﴿ فصلى عليه فرتلت

  باب الكفن بغري القميص
يف  -صلى اهللا عليه وسلم-كفن النيب : قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٢٧١

  .كرسف ليس فيها قميص وال عمامة ]٤[ثالثة أثواب سحول
                                                

 .ابنة سريين): حفصة( :قوله ]١[
 .ريينابن س): حممد( :قوله ]٢[
 .خيطت حاشيته أو مل ختط؛ ألنّ الكف خياطة احلاشية: أي): الذي يكف( :قوله ]٣[
 .أثواب بيض نقية): أثواب سحول( :قوله ]٤[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٣٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب الكفن من مجيع املال
يوما  -رضي اهللا عنه- أيت عبد الرمحن بن عوف  :عن سعد عن أبيه قال -  ١٢٧٤

ا يكفن فيه إال مين فلم يوجد له م قتل مصعب بن عمري وكان خرياً :بطعام فقال
بردة لقد  وقتل محزة أو رجل آخر خري مين فلم يوجد له ما يكفن فيه إالّ ]١[بردة

  .جعل يبكي مخشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا يف حياتنا الدنيا ثُ
  ببعض بكاء أهله عليه يعذب امليت صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 

  ﴿ :إذا كان النوح من سنته لقول اهللا تعاىل   ﴾]وقال  ]٦: التحرمي
مسئول عن رعيته فإذا مل يكن من كلّكم كم راع وكلّ :- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  ﴿ :- رضي اهللا عنها- سنته فهو كما قالت عائشة        ﴾  وهو
﴿: ]٢[كقوله       ﴾ً٣[ذنوبا[

 ﴿    ]٤[        ﴾]١٨: فاطر[ 
ال تقتل نفس  :-صلى اهللا عليه وسلم-وما يرخص من البكاء يف غري نوح وقال النيب 

  .القتل ل من سنل كفل من دمها وذلك ألنه أوكان على ابن آدم األو إالّ ظلماً
  لسعد بن خولة صلى اهللا عليه وسلمباب رثاء النيب 

كان : قال -رضي اهللا عنه-عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه  - ١٢٩٥
عام حجة الوداع من وجع اشتد يب  يف يعود -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

أفأتصدق بثلثي  يل إين قد بلغ يب من الوجع وأنا ذو مال وال يرثين إال ابنة :فقلت
ك أن الثلث والثلث كبري أو كثري إن :قال مثُ ،ال :الشطر فقالف :ال فقلت :مايل قال

                                                
 .فلم يكن له مال إالّ بردة وقد صرف مجيعه يف الكفن وهذا وجه املطابقة بالترمجة): إالّ بردة( :قوله ]١[
 .تعاىل): كقوله( :قوله ]٢[
 .ليس ذنوباً يف القرآن إنما هو يف تفسري جماهد): ذنوباً( :قوله ]٣[
 .ليحملها أحد): إىل محلها( :قوله ]٤[
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١٣٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
أخلف  !رسول اهللايا :ا وجه اهللا إال أجرت ا حىت ما جتعل يف يف امرأتك قلت

ت به درجة ورفعة مث ازدد إالّ صاحلاً إنك لن ختلف فتعمل عمالً :بعد أصحايب قال
ألصحايب  ]١[لعلك أن ختلف حىت ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض

صلى -هجرم وال تردهم على أعقام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اهللا 
  .أن مات مبكة - اهللا عليه وسلم

  يعرف فيه احلزن باب من جلس عند املصيبة
مسعت  :أخربتين عمرة قالت :مسعت حيىي قال :حدثنا عبد الوهاب قال - ١٢٩٩
قتل ابن حارثة  - صلى اهللا عليه وسلم-ملا جاء النيب : قالت - رضي اهللا عنها-عائشة 
شق  ]٢[وابن رواحة جلس يعرف فيه احلزن وأنا أنظر من صائر الباب وجعفر
 ينهاهن فذهب مثإن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن  :فأتاه رجل فقال ]٣[الباب

فزعمت أنه واهللا غلبننا يا رسول اهللا  :اهن فأتاه الثالثة قال :أتاه الثانية مل يطعنه فقال
رسول اهللا أرغم اهللا أنفك مل تفعل ما أمرك : ]٤[فاحث يف أفواههن التراب فقلت :قال

  .من العناء -صلى اهللا عليه وسلم-ومل تترك رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- 
  زنه عند املصيبةباب من مل يظهر ح

عليه النيب  ]٥[اجلزع القول السيئ والظن السيئ وقال يعقوب :وقال حممد بن كعب
﴿: السالم                ﴾]٨٦: يوسف[.  

                                                

وذاك أنّ املهاجرين كانوا يتحرجون املوت مبكة بعد ما هاجروا ): اللهم أمض( :قوله ]١[
 .منها وكانوا يظنونه مبطالً للهجرة

 .         :         ): من صائر الباب( :قوله ]٢[
  .                         ): شق الباب( :لهقو ]٣[
 .قالت عائشة رضي اهللا تعاىل عنها): فقلت( :قوله ]٤[
 .ليس من باب التعليقات واألعضاالت يف شيء كما ال خيفى): وقال يعقوب( :قوله ]٥[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٣٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

رضي -أخربنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك  - ١٣٠١
فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت  :يب طلحة قالاشتكى ابن أل: يقول -اهللا عنه

 :وحنته يف جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال شيئاً ]١[امرأته أنه قد مات هيأت
نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وظن أبو طلحة  قد هدأت :]٢[قالت ؟كيف الغالم

ه قد مات فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن خيرج أعلمته أن :قال ]٣[ها صادقةأن
مبا كان  - صلى اهللا عليه وسلم-مث أخرب النيب  -صلى اهللا عليه وسلم- فصلى مع النيب 

قال  ]٤[ماهما يف ليلتلعل اهللا أن يبارك هل :-صلى اهللا عليه وسلم- منها فقال رسول اهللا 
  .فرأيت تسعة أوالد كلهم قد قرأ القرآن :فقال رجل من األنصار :سفيان

  والبكاء والزجر عن ذلكباب ما ينهى عن النوح 
ملا جاء قتل : تقول -رضي اهللا عنها- مسعت عائشة  :أخربتين عمرة قالت -  ١٣٠٥

يعرف  - صلى اهللا عليه وسلم-زيد بن حارثة وجعفر وعبد اهللا بن رواحة جلس النيب 
رسول اهللا إن نساء جعفر  أي :فيه احلزن وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال

مل  هقد يتهن وذكر أن :ره أن ينهاهن فذهب الرجل مث أتى فقالوذكر بكاءهن فأم
  واهللا لقد غلبنين أو غلبننا الشك من :يطعنه فأمره الثانية أن ينهاهن فذهب مث أتى فقال

                                                
وذلك ألنها رضي اهللا تعاىل عنها علمت أنّ أبا طلحة إذا نعى بالغالم يترك ): هيأت( :قوله ]١[

 .عام ويبيت جائعاً وكرهت ذلكالط
وكلّ ذلك كان بكمال وفاء بيعتها اليت أخذها النيب صلى اهللا عليه وسلم منها ): قالت( :قوله ]٢[

 .أن ال تنوح، وما وفتها إالّ مخس إحداهن هذه أم سليم زوجة أيب طلحة رضي اهللا تعاىل عنهم
يف اجلنان وعن مكروهات  استراحتهوواهللا لكانت صادقة إذ أرادت  ):أنها صادقة( :قوله ]٣[

 .املرض
يعين إذا وقع اجلماع يف تلك الليلة فلعل اهللا يرزقهما أوالداً صاحلني ): يف ليلتهما( :قوله ]٤[

 .تكون بِهم قرة أعينهما وقوة أنفسهما
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١٣٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فاحث يف أفواههن  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  حممد بن حوشب فزعمت أنّ
- أرغم اهللا أنفك فواهللا ما أنت بفاعل وما تركت رسول اهللا  :]١[التراب فقلتمن 

  .]٢[من العناء - صلى اهللا عليه وسلم
  دون النساء ]٣[باب محل الرجال اجلنازة

 - رضي اهللا عنه-با سعيد اخلدري عن سعيد املقربي عن أبيه أنه مسع أ - ١٣١٤
إذا وضعت اجلنازة واحتملها الرجال على  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ

                                                
 .قالت الصديقة): فقلت( :قوله ]١[
 .باستماع عدم إطاعتهن وبعدم تعزيرهن مبا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم: أي): من العناء( :قوله ]٢[
" واحتملها الرجال"إنّ قوله صلى اهللا عليه وسلم : قيل عليه): محل الرجال اجلنازة( :قوله ]٣[

كالم الشارع مهما أمكن حيمل على  إخبار فكيف يكون حجة يف منع النساء؟ أجيب بأنّ
يتأتى ذلك إذا كان : أقول: التشريع ال جمرد اإلخبار عن الواقع كذا قال العالمة القسطالين

متهيداً حلكم أو إخباراً عن أمر معلوم لكلّ أحد فنعم حيمل على التشريع، أما إذا كان بغري 
إنّ الرجال حيملون : هللا عليه وسلممتهيد حلكم أو إخباراً عن غيب فال فلو قال النيب صلى ا

إذا وضعت واحتملوا فيكون كذا وكذا : اجلنازة فال بد من محله على منع النساء، أما إذا قال
فال حيمل وإمنا التقييد بالرجال حبسب الغالب وهذا مما ال خيفى فليس يف احلديث داللة 

خرجنا مع رسول اهللا صلى  :نعم جاء يف حديث أنس عند أيب يعلى أنه قال. على الترمجة
: ال، قال: أتدفنه؟ قلن: ال، قال: أحتملنه؟ قلن: اهللا عليه وسلم يف جنازة فرأى نسوة فقال

لعلّ : فارجعن مازورات غري مأجورات وبِهذا احلديث استدل العالمة على منع النساء وقال
  .خيرجه لكونه على غري شرطه انتهىاملؤلف أشار إليه بالترمجة ومل 

ويف قليب منه أيضاً شيء فإنّ حاصله أنه إذا مل يكن لكن هناك خطب ال حتملنه  :أقول
وال تدفنه فلم حتضرن وليس فيه نهي عن احلمل وال عن الدفن فتعرف هذا ما عندي، 

 .واهللا أعلم
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١٣٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يا  :وإن كانت غري صاحلة قالت ]٢[ ]١[قدموين :أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت
  .صعقلاإلنسان ولو مسعه  شيء إالّ ها كلّها يسمع صوتذهبون بِتويلها أين 

  عة باجلنازةباب السر
 :بني يديها وخلفها وعن ميينها وعن مشاهلا وقالفامشوا  ]٤[مشيعون ]٣[أنتم :وقال أنس

  .غريه قريبا منها
أسرعوا  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٣١٥

  .مك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكتباجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموا وإن 
صفني أو ثلثة على اجلنازة خلف اإلمام باب من صف  

صلى اهللا عليه - رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا  - ١٣١٧
  .أو الثالث ]٥[الثاين صلى على النجاشي فكنت يف الصف - وسلم

                                                

  .إىل عملي): قدموين( :قوله ]١[

  .إىل أجري): قدموين( :قوله ]٢[

مطابقة هذا األثر للترمجة أنّ األثر يتضمن : لزين بن املنريقال ا): أنتم: وقال أنس( :قوله ]٣[
التوسعة على املشيعني وعدم التزامهم جهة معينة وذلك ملا علم من تفاوت أحواهلم يف 
املشي وقضية اإلسراع باجلنازة أن ال يلزموا مبكان واحد ميشون فيه لئال يشق على بعضهم 

  . ممن يضعف يف املشي عمن يقوى عليه
بل الغاية ما ذكر  عدم التزام جهة معينة ال يستلزم اإلسراع وغاية اإلسراع ليس ما ذكر: أقول

تك صاحلة فخري تقدموا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن [ يف احلديث فإن
حمصله أنّ السرعة ال تتفق : العالمة القسطالين فقال ]وقد ذكر كالم ابن املنريرقابكم 

 .التزام املشي يف جهة معينة فتناسباغالباً إالّ مع عدم 
 .متبعون): مشيعون( :قوله ]٤[
  قيل عليه ال يلزم من كونه يف الصف الثاين أو الثالث، أن يكون): يف الصف الثاين( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  على اجلنازة ]١[باب الصفوف
 ]٢[-صلى اهللا عليه وسلم-نعى النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١٣١٨

  .إىل أصحابه النجاشي مث تقدم فصفوا خلفه فكرب أربعاً
على  ]٣[أتى - صلى اهللا عليه وسلم- من شهد النيب  أخربين :عن الشعيب قال -  ١٣١٩

  .- رضي اهللا عنهما- ابن عباس  :من حدثك قال :قلت قرب منبوذ فصفهم وكرب أربعاً
  نائزباب صفوف الصبيان مع الرجال على اجل

 بقرب مر - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ١٣٢١
دفناه يف ظلمة  :أفال آذنتموين قالوا :قال ،البارحة :قالواف ؟مىت دفن هذا :فقال دفن ليالً

  .وأنا فيهم فصلى عليه :]٤[قال ابن عباس ،الليل فكرهنا أن نوقظك فقام فصففنا خلفه
                                                

   .ذلك منتهى الصفوف حىت حيصل التطابق بينه وبني الترمجة
فال إشكال أصالً أو اإلشارة إىل ما عند مسلم املراد إما التعدد وأنه ال يلزم توحيد الصف  :أقول

قمنا فصففنا صفني، وأما ما أجاب به العالمة القسطالين من أنّ : يف حديث الباب عن جابر قال
 .ساقط وال يتأتى يف بيان الواقع كما ال خيفى، فتبصر :فأقولاألصل عدم الزيادة، 

مجة؛ ألنّ األوىل مل جيزم بالزيادة فيها أعاد التر: قال الزين بن املنري): الصفوف( :قوله ]١[
 .على الصفني

ملا نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل : أقول): نعى النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال( :قوله ]٢[
أصحابه فال بد من حضور من بلغه اخلرب منهم لصالة اجلنازة فاستبان كثرم فال يكون ذلك 

إنّ صفهم يدلّ على كثرتها لكثرة الصحابة : مما قيلوهذا أوىل  :أقول. صفاً وال صفني
املالزمني له صلى اهللا عليه وسلم كما ال خيفى، نعم ال بد من هذا التأويل يف احلديث 

 .وفيه ما فيه فافهم :أقول .اآليت كما فعله العالمة
 .أتىأنه ): أتى( :قوله ]٣[
 .ومل يكن إذ ذاك حمتلماً): قال ابن عباس( :قوله ]٤[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  على اجلنازة ]٢[الصالة ]١[باب سنة
 :صلوا على صاحبكم وقال :من صلى على اجلنازة وقال :- صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب 

 ]٣[صلوا على النجاشي مساها صالة ليس فيها ركوع وال سجود وال يتكلم فيها وفيها تكبري
عند وال  وال يصلي عند طلوع الشمس طاهراً إالّ ]٥[ال يصلي ]٤[وتسليم وكان ابن عمر

أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوه  :ويرفع يديه وقال احلسن ]٦[هاغروبِ
وال يتيمم وإذا انتهى إىل  ]٧[لفرائضهم وإذا أحدث يوم العيد أو عند اجلنازة يطلب املاء
يكرب بالليل والنهار والسفر  :اجلنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبرية وقال ابن املسيب

                                                

الباب الرد على عامر الشعيب التابعي رمحة اهللا هذا املقصود بوضع ): سنةباب ( :قوله ]١[
. إنها دعاء واستغفار جتوز بغري طهور: تعاىل عليه حيث مل ير صالة اجلنازة صالة وقال

فأثبت املصنف رمحة اهللا تعاىل عليه كونه صالة مث إجراء أحكام الصالة من اشتراط 
  . يهاالطهور وغريه عل

 .أنّ الصالة على اجلنازة سنة وأراد بِها ما يعم الواجب: يعين ):الصالة( :قوله ]٢[
 .وال تكبري وال تسليم يف الدعاء احملض): تكبري( :قوله ]٣[
  ): وكان ابن عمر( :قوله ]٤[

يرد عليه ما نقل املصنف عن ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما يف باب غسل امليت : أقول
املاء أنه رضي اهللا تعاىل عنه حنط ابناً لسعيد بن زيد ومحله وصلى ومل يتوضأ هذا ووضوءه ب

ما خطر ببايل مث أهلمين اهللا تعاىل أن الباب مثه إلثبات أنّ امليت ليس بنجس فمعىن حديث 
ابن عمر أنه كان على وضوء وحنط امليت ومسه فصلى ومل يتوضأ بعد ذلك املس ولو كان 

 .اهللا أعلمجنساً لتوضأ، و
 . وال جيب للدعاء احملض طهور): ال يصلي( :قوله ]٥[
 .وال يكره الدعاء احملض يف تلك األوقات): وال غروا( :قوله ]٦[
 . وال يشترط املاء حملض الدعاء): يطلب املاء( :قوله ]٧[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 استفتاح الصالة وقال ]١[التكبرية الواحدة :- رضي اهللا عنه- ا وقال أنس واحلضر أربع
]٢[  ﴿:عزوجل 

      ﴾]٣[وفيه صفوف وإمام ]٨٤: التوبة[.  
  باب فضل اتباع اجلنائز

إذا صليت فقد قضيت الذي عليك وقال محيد  :-رضي اهللا عنه-وقال زيد بن ثابت 
  .مث رجع فله قرياط ]٤[ولكن من صلى ما علمنا على اجلنازة إذناً :بن هالل

  باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور
على قربه سنة  ]٥[ضربت امرأته القبة - رضي اهللا عنهم- وملا مات احلسن بن احلسن بن علي 

  .سوا فانقلبوافأجابه آخر بل يئ ؟أال هل وجدوا ما فقدوا :صائحا يقولمث رفعت فسمعوا 
  باب امليت يسمع خفق النعال

العبد إذا  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أنس  - ١٣٣٨
وضع يف قربه وتويل وذهب أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم أتاه ملكان فأقعداه 

 :ولفيق ؟-صلى اهللا عليه وسلم-حممد يف هذا الرجل  :ما كنت تقول :فيقوالن له
انظر إىل مقعدك من النار أبدلك اهللا به مقعدا من  :أشهد أنه عبد اهللا ورسوله فيقال

 :فريامها مجيعا وأما الكافر أو املنافق فيقول :-صلى اهللا عليه وسلم-اجلنة قال النيب 
مث يضرب  ]٦[ال دريت وال تليت :فيقال :ما يقول الناس :ال أدري كنت أقول

  .أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني مبطرقة من حديد ضربة بني
                                                

 .من تلك األربع): الواحدة( :قوله ]١[
 .فسماها صالة): وال تصلّ( :قوله ]٢[
 .وال جيب حملض الدعاء صف وال إمام): صفوف وإمام( :قوله ]٣[
 .يلتمس من أوليائها لالنصراف بعد الصالة): ولكن من صلّى( :قوله ]٤[
 .وال بد لذلك من الصالة عند القرب): امرأته القبة( :قوله ]٥[
 .ال اتبعت العلماء: أي): وال تليت( :قوله ]٦[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أو حنوها ]١[الدفن يف األرض املقدسة باب من أحب  
أرسل ملك املوت إىل موسى عليهما : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  - ١٣٣٩

أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت  :فرجع إىل ربه فقالففقأ عينه السالم فلما جاءه صكه 
يضع يده على منت ثور فله بكل ما غطت به  :ارجع فقل له :ه عينه وقالفرد اهللا علي
تعاىل فاآلن فسأل اهللا  :املوت قال مثُ :قال ؟ماذا مثُ أي رب :شعرة سنة قال يده بكلّ

فلو  :- صلى اهللا عليه وسلم- أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر قال رسول اهللا 
  .ريق عند الكثيب األمحركنت مث ألريتكم قربه إىل جانب الط

  لعلة باب هل خيرج امليت من القرب واللحد
ما  :ملا حضر أحد دعاين أيب من الليل فقال: قال - رضي اهللا عنه- عن جابر  -  ١٣٥١

ي ال أترك وإن - صلى اهللا عليه وسلم- أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب النيب 
فاقض  إن علي ديناًو - لى اهللا عليه وسلمص- بعدي أعز علي منك غري نفس رسول اهللا 

مث مل تطب  همعه آخر يف قرب تفأصبحنا فكان أول قتيل ودفن واستوص بأخواتك خرياً
  .]٢[نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غري أذنه

  إخل... باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلى عليه
عمر  أنّ أخربه - رضي اهللا عنهما- بن عبد اهللا أن ابن عمر  أخربين سامل -  ١٣٥٤

يف رهط قبل ابن صياد حىت وجدوه يلعب مع  - صلى اهللا عليه وسلم- انطلق مع النيب 
صلى - الصبيان عند أطم بين مغالة وقد قارب ابن صياد احللم فلم يشعر حىت ضرب النيب 

فنظر إليه ابن صياد  ؟رسول اهللا يتشهد أنأ :بيده مث قال البن صياد - اهللا عليه وسلم

                                                

 .يت املقدسب: يعين): األرض املقدسة يف( :قوله ]١[
وأليب داود إالّ شعريات كن من حليته مما يلي األرض وجيمع بني هذه ): غري أذنه( :قوله ]٢[

  .الرواية وغريها بأنّ املراد الشعريات اليت تتصل بشحمة األذن
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  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أتشهد  :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال ابن صياد للنيب  ،ك رسول األمينيأشهد أن :فقال
قال ابن صياد ؟ماذا ترى :آمنت باهللا وبرسله فقال له :فرفضه وقال ؟ي رسول اهللاأن: 

قال له  خلط عليك األمر مث :- صلى اهللا عليه وسلم-يأتيين صادق وكاذب فقال النيب 
هو الدخ  :فقال ابن صياد ]١[إين قد خبأت لك خبيئاً :-صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
دعين يا رسول اهللا أضرب  :-رضي اهللا عنه- فقال عمر  ]٢[اخسأ فلن تعدو قدرك :فقال

 عليه وإن مل يكن ]٤[فلن تسلط ]٣[وه إن يكن :-صلى اهللا عليه وسلم-عنقه فقال النيب 
  .يف قتله ]٥[فال خري لك وه

انطلق بعد مث  :يقول -رضي اهللا عنهما-مسعت ابن عمر  :وقال سامل - ١٣٥٥
وأيب بن كعب إىل النخل اليت فيها ابن صياد  - صلى اهللا عليه وسلم-ذلك رسول اهللا 

صلى اهللا - وهو خيتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد فرآه النيب 
ة له فيها رمزة أو زمرة فرأت أم ابن صياد رسول اهللا وهو مضطجع يف قطيف - وسلمعليه 

وهو  !يا صاف :وهو يتقي جبذوع النخل فقالت البن صياد -اهللا عليه وسلم صلى- 
صلى اهللا -فثار ابن صياد فقال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-اسم ابن صياد هذا حممد 

  :وعقيل  اق الكليبوقال إسحفرفصه زمزمة   :لو تركته بني وقال شعيب :- وسلمعليه 
  .رمزة :رمرمة وقال معمر

                                                

﴿: وكان اخليبء قوله تعاىل): قد خبأت لك خبيئاً( :قوله ]١[              

   ﴾]١١-١٠: الدخان.[  
على ولن تطلع على غيب إالّ ما اختلس شيطانك وقد كان جرى ): فلن تعدو قدرك( :قوله ]٢[

  .لسانه صلى اهللا عليه وسلم عند اخلباء لفظ الدخ من الدخان فأخربه به شيطان
 .إن يكن هذا الغالم هو الدجال اللعني: أي): وه إن يكن( :قوله ]٣[
 .فإنّ صاحبه عيسى عليه السالم): فلن تسلط( :قوله ]٤[
 .فإنه كان ذمياً): ال خري لكف( :قوله ]٥[
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 -رضي اهللا عنهما-عباس  مسعت ابن :قال عبيد اهللا :حدثنا سفيان قال - ١٣٥٧
  .أنا من الولدان وأمي من النساء ]٢[ ]١[كنت أنا وأمي من املستضعفني: يقول

 ]٣[أخربنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود: قالحدثنا أبو اليمان  -  ١٣٥٨
من أجل أنه ولد على فطرة اإلسالم يدعي أبواه اإلسالم أو أبوه  ]٤[متوىف وإن كان لغية

وإن كانت أمه على غري اإلسالم إذا استهل صارخا صلي عليه وال يصلى على  ]٥[خاصة
- كان حيدث قال النيب  - رضي اهللا عنه- فإن أبا هريرة  ]٦[من ال يستهل من أجل أنه سقط

ما من مولود إال يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  :- صلى اهللا عليه وسلم
مث يقول أبو  ]٧[ميجسانه كما تنتج البهيمة يمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء

  .]٣٠: الروم[﴾      ﴿: - رضي اهللا عنه- هريرة 
صحابه حولهث عند القرب وقعود أباب موعظة احملد  

    .......................................................  )خيرجون من األجداث(
                                                

  .املسلمني): املستضعفني( :قوله ]١[
﴿: قوله تعاىل يتأول ):من املستضعفني( :قوله ]٢[        ﴾

 .]٩٨: النساء[

 .فإنه مسلم): كلّ مولود( :قوله ]٣[
الالم جارة، والغية بفتح الغني املعجمة وتكسر وتشديد التحية ): وإن كان لغية( :قوله ]٤[

يصلى على كلّ ولد متوىف : بعدها تاء التأنيث ضد الراشدة واملراد الزانية أو الكافرة أي
 .ى فطرة اإلسالموإن كان لكافرة أو زانية وذاك أنّ كل مولود يولد عل

 .فيتبعه الولد يف اإلسالم): أبوه خاصة( :قوله ]٥[
 .]"جممع البحار" ،وبالكسر أكثر من الضم والفتح[بضم أوله وفتحه ): سقط( :قوله ]٦[
 . فمالكها جيدعها ويقطع أذنها): من جدعاء( :قوله ]٧[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٤٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

]٣[بعثرت حوضي ]٢[أثريت )بعثرت( ]١[القبور
 ]٤[أعاله اإليفاض اإلسراعجعلت أسفله  

  منصوب إىل شيء) يوفضون ]٥[إىل نصب: (وقرأ األعمش
 من القبور) يوم اخلروج( ]٩[مصدر ]٨[والنصب ]٧[واحد ]٦[يستبقون إليه والنصب

  .]١٠[خيرجون) ينسلون(
 صلى- كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد فأتانا النيب : قال - رضي اهللا عنه- ن علي ع -  ١٣٦٢

مبخصرته مث فقعد وقعدنا حوله ومعه خمصرة فنكس فجعل ينكت  - اهللا عليه وسلم
 والنار وإالّ ما من نفس منفوسة إال كتب مكاا من اجلنةأو ما منكم من أحد  :قال
يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا وندع  :فقال رجل ]١٢[شقية أو سعيدة ]١١[تكتبقد 

العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة وأما من كان منا من 

                                                
بعد الترمجة بذكر تفسري وقد استطرد املؤلف ): القبور" خيرجون من األجداث(" :قوله ]١[

بعض ألفاظ من القرآن مناسبة ملا ترجم له على عادته تكثرياً لفرائد الفوائد فقال يف قوله 
﴿: تعاىل        ﴾... العالمة القسطالين رمحه اهللا تعاىل ]٤٣: نوح[إخل. 

    من اإلثارة): أثريت( :قوله ]٢[
 .رج ما فيها من األمواتحركت فأخ: ، أي           

 وجعلت أسفلهأدخلت فيه يدي وحركته : ماء حوضي يعين: أي): بعثرت حوضي( :قوله ]٣[
  .بالتحريك والتقليب أعالهأسفل املاء : أي

 .اإليفاض ]٤٣: نوح[﴾     ﴿: وقال يف تفسري قوله تعاىل): اإليفاض اإلسراع( :قوله ]٤[

 .بفتح النون وسكون الصاد كسائر القراء غري حفص وابن عامر): إىل نصب :وقرأ األعمش( :قوله ]٥[

  . بضم فسكون): والنصب( :قوله ]٦[

  .مجعه األنصاب ):واحد( :قوله ]٧[

  .بفتح فسكون): والنصب( :قوله ]٨[

  .ال جيمع وال يثىن): مصدر( :قوله ]٩[

  . تفسري قوله تعاىلويف): ينسلون خيرجون( :قوله ]١٠[

  .تلك النفس): كتبت( :قوله ]١١[
 .بالنصب فيهما): أو سعيدة( :قوله ]١٢[
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١٤٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة  :أهل الشقاوة فسيصري إىل عمل أهل الشقاوة قال
  .]٥: الليل[﴾    ﴿: وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة مث قرأ

  باب ما جاء يف عذاب القرب
 ﴿:اهللا وقول                               

      ﴾]١[اهلون هو اهلوان :قال أبو عبد اهللا ]٩٣: األنعام[ 
﴿: وقوله ]٣[الرفق ]٢[واهلون             ﴾وقوله :

﴿                                

             ﴾]٤٦: غافر[.  
 - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنهما-عن الرباء بن عازب  - ١٣٦٩

رسول اهللا  حممداً اهللا وأنّ شهد أن ال إله إالّ مإذا أقعد املؤمن يف قربه أيت ثُ :قال
 ﴿: فذلك قوله           ﴾]٢٧: إبراهيم[.   

  باب ما قيل يف أوالد املسلمني
من مات له ثالثة  :-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-قال أبو هريرة و

  .من النار أو دخل اجلنة ]٤[من الولد مل يبلغوا احلنث كان له حجاباً
  أوالد املشركني باب بعد باب ما قيل يف

  - وسلم صلى اهللا عليه- كان النيب : حدثنا أبو رجاء عن مسرة بن جندب قال -  ١٣٨٦

                                                

 .الذلة): هو اهلوان( :قوله ]١[
 .بالفتح): وناهلَ( :قوله ]٢[
  .                ): الرفق( :قوله ]٣[
ن حيجب ومن كان حجاباً من النار وسبباً لدخول اجلنة فأوىل أ): كان له حجاباً( :قوله ]٤[

 .عنها ويدخل اجلنة
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١٤٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فإن رأى أحد  :قال من رأى منكم الليلة رؤياً :إذا صلى صالة أقبل علينا بوجهه فقال
 :ال قال :قلنا رؤياًأحد هل رأى منكم  :ما شاء اهللا فسألنا يوما فقال :قصها فيقول
الليلة رجلني أتياين فأخذا بيدي فأخرجاين إىل أرض مقدسة فإذا رجل لكين رأيت 

يدخل يف كلوب من حديد  :جالس ورجل قائم بيده قال بعض أصحابنا عن موسى
شدقه حىت يبلغ قفاه مث يفعل بشدقه اآلخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع 

ى رجل مضطجع على قفاه انطلق فانطلقنا حىت أتينا عل :قاال ؟ما هذا :قلتفمثله 
احلجر  ]١[رأسه فإذا ضربه تدهده اهورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بِ

كما هو رأسه حىت يلتئم رأسه وعاد  ]٥[فال يرجع إىل هذا ]٤[ليأخذه ]٣[إليه ]٢[فانطلق
قب مثل التنور أعاله ضيق نانطلق فانطلقنا إىل  :قاال ؟من هذا :فعاد إليه فضربه قلت

فإذا مخدت  نخيرجو واحىت كاد ]٦[ارتفعواتوقد حتته نارا فإذا اقترب تفله واسع وأس
انطلق فانطلقنا حىت أتينا على  :قاال ؟هذا ام :رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة فقلت

عن ووهب بن جرير بن هارون قال يزيد  على وسط النهرور من دم فيه رجل قائم 
رجل بني يديه حجارة فأقبل الرجل الذي يف النهر وعلى شط النهر  :بن حازمجرير 

الرجل حبجر يف فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج  هافإذا أراد أن خيرج رم
انطلق فانطلقنا حىت اتينا إىل  :قاال ؟ما هذا :رمى يف فيه حبجر فريجع كما كان فقلت

ريب من روضة خضراء فيها شجرة عظيمة ويف أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل ق
                                                

 .تدحرج وزناً ومعنى): تدهده( :قوله ]١[
 .الرجل القائم): فانطلق( :قوله ]٢[
 .احلجر: أي): إليه( :قوله ]٣[
 .احلجر: أي): ليأخذه( :قوله ]٤[
 .الرجل القاعد): إىل هذا( :قوله ]٥[
 .من كان فيها: أي): ارتفعوا( :قوله ]٦[
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١٤٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أدخالين دارا مل أر قط ف ]٣[يف الشجرة ]٢[يب ]١[الشجرة بني يديه نار يوقدها فصعدا
منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان مث أخرجاين منها فصعدا وأفضل أحسن 

طوفتماين الليلة  :يب الشجرة فأدخالين دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت
نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب حيدث بالكذبة فتحمل  :فأخرباين عما رأيت قاال

به إىل يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه اهللا  ]٤[عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع
ومل يعمل فيه بالنهار يفعل به إىل يوم القيامة والذي رأيته يف  ]٥[القرآن فنام عنه بالليل

يف أصل الشجرة الذي يف النهر آكلوا الربا والشيخ والذي رأيته  ]٦[قب فهم الزناةنال
إبراهيم عليه السالم والصبيان حوله فأوالد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار 

يل وهذا ئاألوىل اليت دخلت دار عامة املؤمنني وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جرب
 :قلتفك مرتلك لذا :ل السحاب قاالميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مث

  .إنه بقي لك عمر مل تستكمله فلو استكملت أتيت مرتلك :أدخل مرتيل قاال ]٧[دعاين
  ثننيباب موت يوم اال

 - رضي اهللا عنه- دخلت على أيب بكر : قالت -اهللا عنها رضي- عن عائشة  -  ١٣٨٧
ثة أثواب بيض سحولية يف ثال :قالت ؟- اهللا عليه وسلم صلى- يف كم كفنتم النيب  :فقال

صلى اهللا عليه - يف أي يوم تويف رسول اهللا  :هلاليس فيها قميص وال عمامة وقال 
                                                

 .د الرجالنصع: أي): افصعد( :قوله ]١[
 .للتعدية والياء ياء املتكلم" يب"بصيغة التثنية والباء يف ): يب افصعد( :قوله ]٢[
 .أيضاً): الشجرة( :قوله ]٣[
 .هذا الصنيع): فيصنع( :قوله ]٤[
 .أعرض عن تالوته: أي): بالليل( :قوله ]٥[
 .مجع الزاين): الزناة( :قوله ]٦[
 .اترك: مبعىن" دع"تثنية ): دعاين( :قوله ]٧[
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١٤٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أرجو فيما بيين  :يوم االثنني قال :قالت ؟فأي يوم هذا :يوم االثنني قال :قالت ؟- وسلم
اغسلوا ثويب  :وبني الليل فنظر إىل ثوب عليه كان ميرض فيه به ردع من زعفران فقال

باجلديد  احلي أحق إنّ :إن هذا خلق قال :ا قلتموزيدوا عليه ثوبني فكفنوين فيههذا 
  .فلم يتوف حىت أمسى من ليلة الثالثاء ودفن قبل أن يصبح ]٢[للمهلة ]١[من امليت إمنا هو

  رضي اهللا عنهماوأيب بكر وعمر  صلى اهللا عليه وسلمباب ما جاء يف قرب النيب 
﴿﴾]وقربته دفنته أقربت الرجل أقربه إذا جعلت له قرباً ]٢١: عبس[ ]٣ 
﴿ ﴾]يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتاً ]٢٥: املرسالت[ ]٤.  

 -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٣٩٠
ا قبور أنبيائهم مساجد لوال لعن اهللا اليهود والنصارى اختذو :يف مرضه الذي مل يقم منه

وعن هالل قال كناين عروة بن  ه خشي أو خشي أن يتخذ مسجداًذلك أبرز قربه غري أن
أخربنا أبو بكر بن عياش : قالأخربنا عبد اهللا : قالحدثنا حممد  .ومل يولد يل: ]٥[الزبري

  .]٦[مسنماً -صلى اهللا عليه وسلم-أنه رأى قرب النيب  عن سفيان التمار أنه حدثه
  - عنهما رضي اهللا- ها أوصت عبد اهللا بن الزبري أن - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٣٩١

   .]٧[ال تدفين معهم وادفين مع صواحيب بالبقيع ال أزكى به أبداً

                                                
 .فال جيب اجلديد): امليت إمنا هو( :قوله ]١[
 .اليت خترج من بدن امليت إذا تفسخ): للمهلة( :قوله ]٢[
﴿: قال تعاىل): فأقربه( :قوله ]٣[    ﴾]٢١: عبس[. 
  ﴿: تفسري لقوله تعاىل): كفاتاً( :قوله ]٤[       ﴾]أي ]٢٥.٢٦: املرسالت :

 .جامعة حياة وموتاً: كفاتاً أي. كافتة اسم ملا تضمه
  .وعروة واملشهور يف كنيته أبو عمر ه املؤلف بذلك على أن هالالً لقيونب): عروة بن الزبري( :قوله ]٥[
 .مرتفعاً: أي ):مسنماً( :قوله ]٦[
 نفس األمر حيتمل أن حىت ال يكون يل بذلك مزية وفضل وأنا يف): ال أزكى به أبداً( :قوله ]٧[
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١٥٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

رأيت  :حدثنا حصني بن عبد الرمحن عن عمرو بن ميمون األودي قال - ١٣٩٢
بن عمر اذهب إىل أم املؤمنني  يا عبد اهللا: قال - رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 

يقرأ عمر بن اخلطاب عليك السالم مث سلها أن أدفن : فقل - رضي اهللا عنها-عائشة 
ما  :كنت أريده لنفسي فألوثرنه اليوم على نفسي فلما أقبل قال له :مع صاحيب قالت

ما كان شيء أهم إيل من ذلك املضجع  :أذنت لك يا أمري املؤمنني قال :قال ؟لديك
يستأذن عمر بن اخلطاب فإن أذنت يل  :]١[قل مذا قبضت فامحلوين مث سلموا ثُفإ

هذا األمر من هؤالء بِ أحق ي ال أعلم أحداًإنفادفنوين وإال فردوين إىل مقابر املسلمني 
وهو عنهم راض فمن استخلفوا  -صلى اهللا عليه وسلم-النفر الذين تويف رسول اهللا 
وطلحة والزبري وعبد  ى عثمان وعلياًه وأطيعوا فسمبعدي فهو اخلليفة فامسعوا ل

أبشر يا  :الرمحن بن عوف وسعد بن أيب وقاص ووجل عليه شاب من األنصار فقال
يف اإلسالم ما قد علمت مث  ]٢[كان لك من القدمعز وجلّ أمري املؤمنني ببشرى اهللا 

ال  وذلك كفافاً ]٣[ليتين يا ابن أخي :فقال ،هاستخلفت فعدلت مث الشهادة بعد هذا كلّ
علي وال يل أوصي اخلليفة من بعدي باملهاجرين األولني خريا أن يعرف هلم حقهم 

                                                

  .ال أكون كذلك
  .لعائشة): ثُم قل ( :قوله ]١[
 .]٢: يونس[﴾    ﴿: القدم هو ما سبق من األعمال قال تعاىل): من القدم( :قوله ]٢[
بن أنت قد أثنيت علي مبا يوجب الثواب يل وأنا يا ا :يعين): ليتين يا ابن أخي: فقال( :قوله ]٣[

: وذلك أي ،أرجو ليتين ال يكون علي يف أمر اخلالفة عذاب وال يكون فيه يل ثواب !أخي
  .معترضة بني اسم ليت وخربها" وذلك كفاف"عدم العذاب والثواب كفاف يكفيين فجملة 
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١٥١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب اجلنائز )         (    

  )ميةاإلسال ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ﴿ وأن حيفظ هلم حرمتهم وأوصيه باألنصار خرياً   ﴾]٩: حشر[ 
 عليه صلى اهللا-أن يقبل من حمسنهم ويعفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة اهللا وذمة رسوله 

  .أن يوىف هلم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن ال يكلفوا فوق طاقتهم - وسلم
  ]١[باب ذكر شرار املوتى

صلى اهللا عليه -أبو هلب للنيب  قال -رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  - ١٣٩٤
﴿: لك سائر اليوم فرتلت اًتب :- وسلم         ﴾]٢: اللهب[.   

                                                

منهم أبو جهل وأبو هلب وأيب بن خلف وعبد اهللا بن أيب بن  ):ذكر شرار املوتى( :قوله ]١[
ن أيب معيط وفرعون وآله وشداد وهامان وقوم نوح ولوط وأصحب الرس سلول وعقبة ب

  .واأليكة واحلجر وقوم تبع كلّ كذب الرسل فحق وعيد اهللا تعاىل
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١٥٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الزكاة
  باب وجوب الزكاة

 ﴿: عزوجلوقول اهللا     ﴾]رضي - وقال ابن عباس ]٤٣: البقرة
 :فقال ]٢[-صلى اهللا عليه وسلم-فذكر حديث النيب  ]١[حدثين أبو سفيان :-اهللا عنهما

  .يأمرنا بالصالة والزكاة والصلة والعفاف
 :-صلى اهللا عليه وسلم- قال للنيب  رجالً أنّ - رضي اهللا عنه-يب أيوب عن أ -  ١٣٩٦

 -صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب  ]٣[له له ما ما :قال ،أخربين بعمل يدخلين اجلنة
وقال  وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصل الرحم ال تشرك به شيئاً ]٤[أرب ما له تعبد اهللا

٥[دحدثنا حمم: قالحدثنا شعبة  :هزب[ هما مسعا بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد اهللا أن
                                                

  .الصحايب رضي اهللا تعاىل عنه): أبو سفيان( :قوله ]١[
 .خمتصر من حديث هرقل): فذكر حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٢[
قال النيب استفهام والتكرار للتأكيد كزيد زيد و له له ما ما: القومقال ): ماله ماله: قال( :قوله ]٣[

أَرب بفتحهما منوناً وما للتفخيم وله  له أرب ما: يف جواب استفهامهم ه وسلمصلى اهللا علي
يسرية وفيه أنّ أي حاجة أعظم : ما للتقليل أي: حاجة عظيمة له وقيل: خرب هذا املبتدأ يعين

علم وسمع، واملعىن أنه : على صيغة املاضي كـ" أَرِب"من علم ما يدخل اجلنة وروي 
: سقطت له آرابه أي: هو دعاٌء عليه أي: هو للتعجب، وقيل: حلاجته، وقيل احتاج فسأل

بفتح " أَرِب"أعضاؤه، استعمل مثل استعمال تربت ميينك، وقاتلك اهللا، ما أفصحك، وروي 
على صحة هذه " الفتح"ما شأنه ومل يقف صاحب : فطن ماله أي: حذر أي: فكسر منوناً كـ
 ال وجه: نصر بفتح الكلّ، قال القاضي عياض رمحة اهللا تعاىل عليه: كـ "أَرب"الرواية، وروي 

قاله احلافظ ابن حجر، والعلم عند " األدب"ورواه أبو ذر هاهنا والكشميهين يف . له انتهى
 األكرب هذا خالصة أقوال العلماء يف هذا الباب، واهللا أعلم بالصوابالرب. 

 .تعبد اهللا: سائل فقالمث أجاب ال): تعبد اهللا( :قوله ]٤[
 .يف اسم ابن عثمان): حممد( :قوله ]٥[
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١٥٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :قال أبو عبد اهللا ،هذابِ - صلى اهللا عليه وسلم- موسى بن طلحة عن أيب أيوب عن النيب 
ما هو عمروأخشى أن يكون حممد غري حمفوظ إن.  

قدم : يقول -رضي اهللا عنهما-مسعت ابن عباس  :حدثنا أبو مجرة قال - ١٣٩٨
 هذا احلي إنّ !يا رسول اهللا :فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم-لى النيب وفد عبد القيس ع

يف الشهر احلرام  من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا خنلص إليك إالّ
هاكم عن أربع آمركم بأربع وأن :فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا قال

هللا وعقد بيده هكذا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة أن ال إله إال ا ]١[اإلميان باهللا وشهادة
وقال ، هاكم عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفتوأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأن
  .اإلميان باهللا شهادة أن ال إله إال اهللا :سليمان وأبو النعمان عن محاد

ي اهللا رض-أبا هريرة  حدثنا عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أنّ - ١٣٩٩
 - رضي اهللا عنه-أبو بكر  ]٢[وكان - صلى اهللا عليه وسلم- ي رسول اهللا وفّملا ت :قال - عنه

كيف تقاتل الناس وقد قال  :-رضي اهللا عنه-فقال عمر  ،وكفر من كفر من العرب
اهللا  ال إله إالّ :أن أقاتل الناس حىت يقولوا أمرت :-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  .ه وحسابه على اهللاحبقّ عصم مين ماله ونفسه إالّ فمن قاهلا فقد
 الزكاة حق ق بني الصالة والزكاة فإنّألقاتلن من فر !واهللا :فقال - ١٤٠٠
 - صلى اهللا عليه وسلم-ها إىل رسول اهللا كانوا يؤدون واهللا لو منعوين عناقاً، ]٣[املال

أن قد شرح اهللا صدر  هو إالّفواهللا ما  :-رضي اهللا عنه-قال عمر ، لقاتلتهم على منعها
  .ه احلقأن فعرفت - رضي اهللا عنه-أيب بكر 

                                                

  .عطف تفسري): وشهادة( :قوله ]١[
 .تامة): وكان( :قوله ]٢[
  .فمستثنى باستثناء احلق): حق املال( :قوله ]٣[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب إمث مانع الزكاة
 ه مسع أبا هريرةعبد الرمحن بن هرمز األعرج حدثه أن حدثنا أبو الزناد أنّ -  ١٤٠٢

تأيت اإلبل على صاحبها على  :- صلى اهللا عليه وسلم-النيب قال : يقول -رضي اهللا عنه-
وتأيت الغنم على صاحبها  ]١[فيها حقها تطؤه بأخفافها إذا هو مل يعط خري ما كانت

ومن  :قال ،هاها تطؤه بأظالفها وتنطحه بقرونِعلى خري ما كانت إذا مل يعط فيها حقّ
وال يأيت أحدكم يوم القيامة بشاة حيملها على  :قال ]٢[ها أن حتلب على املاءحقّ

قد بلغت وال يأيت ببعري  ال أملك لك شيئاً :فأقول !يا حممد :رقبته هلا يعار فيقول
  .قد بلغت ال أملك لك شيئاً :فأقول !يا حممد :حيمله على رقبته له رغاء فيقول

  باب ما أدى زكاته فليس بكرت
  .صدقة ]٣[ليس فيما دون مخس أواق :-صلى اهللا عليه وسلم-لقول النيب 

 -رضي اهللا عنه-ذر  مررت بالربذة فإذا أنا بأيب :عن زيد بن وهب قال - ١٤٠٦
 ﴿ كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية يف :قال ؟ما أنزلك مرتلك هذا: فقلت له

        ﴾]نزلت يف  :قال معاوية ]٣٤: التوبة
كتب إىل عثمان فك له يف ذفكان بيين وبين ]٥[فينا وفيهمنزلت  :فقلت ]٤[أهل الكتاب

يشكوين فكتب إيل عثمان أن اقدم املدينة فقدمتها فكثر علي الناس  -رضي اهللا عنه-

                                                

 .اخلف لإلبل والظلف للغنم واحلافر للفرس كالقدم لإلنسان): بأخفافها( :قوله ]١[
 .يوم ورودها لتحضرها املساكني): املاءعلى ( :قوله ]٢[

فيعد كلّ مخس أواق ماالً على حدة فإذا أدى صدقتها مل يكن ): دون مخس أواق( :قوله ]٣[
  .كلّ منها كرتاً فال يكون مجيع ماله ولو كان ألوف ألوف مائة دينار كرتاً لو أدى الزكاة

 .ؤديهاال يؤدون الزكاة وحنن ن): يف أهل الكتاب( :قوله ]٤[
 .فمن كان عنده مال فهو كرت ولو أدى زكاته): وفيهم( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إن شئت تنحيت  :ك لعثمان فقال يللهم مل يروين قبل ذلك فذكرت ذحىت كأن
  .لسمعت وأطعت فذاك الذي أنزلين هذا املرتل ولو أمروا علي حبشياً فكنت قريباً

 حدثنا: قالجلست ح وحدثين إسحاق بن منصور  :ف بن قيس قالعن األحن -  ١٤٠٧
حدثنا أبو العالء بن الشخري : قالحدثنا اجلريري : قال: قالحدثين أيب  :قال عبد الصمد

خشن الشعر  جلست إىل مإل من قريش فجاء رجل :بن قيس حدثهم قال األحنف أنّ
نزين برضف حيمى عليه يف نار بشر الكا :م مث قالحىت قام عليهم فسلّ والثياب واهليئة

على حلمة ثدي أحدهم حىت خيرج من نغض كتفه ويوضع على نغض يوضع  مجهنم ثُ
من حلمة ثديه يتزلزل مث وىل فجلس إىل سارية وتبعته وجلست إليه  كتفه حىت خيرج

هم ال إن :قال ،قد كرهوا الذي قلت ال أرى القوم إالّ :وأنا ال أدري من هو فقلت له
صلى اهللا - النيب  :قالتعين؟ من خليلك و :قلت ]٢[قال ]١[قال يل خليلي شيئاًيعقلون 

من النهار وأنا  ]٤[فنظرت إىل الشمس ما بقي :قال ]٣[ذر أتبصر أحدايا أبا  -عليه وسلم
ما  :نعم قال :يرسلين يف حاجة له قلت -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا أرى أنّ
٥[هؤالء وإنّ ،ثالثة دنانري ه إالًه كلّأنفق يل مثل أحد ذهباً أنّ أحب[ ما ال يعقلون إن

  .ال واهللا ال أسأهلم دنيا وال أستفتيهم عن دين حىت ألقى اهللاوجيمعون الدنيا 
  باب ال يقبل اهللا صدقة من غلول

﴿: تعاىل من كسب طيب لقوله وال يقبل إالّ                

                                                
 .يا أبا ذر أتبصر أحداً: مقولته): قال يل خليلي( :قوله ]١[
 .خليلي): قال( :قوله ]٢[
 .جبل معروف): أحداً( :قوله ]٣[
 .ما موصولة): ما بقي( :قوله ]٤[
 .قول أيب ذر ناهمن ): وإنّ هؤالء( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

   ]١ [    ﴾]٢٦٣: البقرة[.  
  باب الصدقة من كسب طيب

 ﴿: تعاىل لقوله            ]٢[
              

                       

]٣[
           ﴾]٢٧٧-٢٧٦: البقرة[.  
 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  - ١٤١٠
اهللا يتقبلها بيمينه  إنّف الطيب وال يقبل اهللا إالّبعدل مترة من كسب طيب  ]٤[قمن تصد

تابعه سليمان عن ابن ، مث يربيها لصاحبه كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل اجلبل
عن  -رضي اهللا عنه- بن يسار عن أيب هريرة ادينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد 

أسلم وسهيل عن أيب وزيد بن ورواه مسلم بن أيب مرمي  ،-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  .- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- صاحل عن أيب هريرة 

٥[باب الصدقة قبل الرد[  
  ال  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ١٤١٢

                                                

املطابقة بالترمجة؛ ألنّ الصدقة من غصب أو سرقة يتبعها أذى ): يتبعها أذى( :قوله ]١[
هي يتبع األذى وال يتبعها األذى كما ال : أقول. املغصوب واملسروق منهما كذا قيل

وجه املطابقة أنّ الصدقة إذا حصل منها أذى حصل فيها نقص فكيف إذا  :أقول خيفى، ثُم
 .ة من أذى فإنه بالبطالن أوىل، والعلم عند اهللا تعاىلكانت الصدقة نفسها حاصل

 .وال يريب اهللا إالّ ما كان من كسب طيب): يريب الصدقات( :قوله ]٢[
وال أجر إالّ إذا كان من كسب طيب فعلم أنّ املراد آتوها من ): أجرهم عند ربهم( :قوله ]٣[

 .كسب طيب
 .مبتدأ): من تصدق( :قوله ]٤[
 .الصدقة أفضل قبل أن يستغين عنها املتصدق عليه فريدها: يعين): قة قبل الردالصد( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ل صدقته املال من يقب رب ]١[تقوم الساعة حىت يكثر فيكم املال فيفيض حىت يهم
  .ال أرب :وحىت يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه

  والقليل من الصدقة باب اتقوا النار ولو بشق مترة
 ]٢[ملا نزلت آية الصدقة كنا حنامل: قال - رضي اهللا عنه- عن أيب مسعود  -  ١٤١٥

اهللا  إنّ :وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوامرائي  :فجاء رجل فتصدق بشيء كثري فقالوا
       ﴿: صاع هذا فرتلتلغين عن 

      ﴾٧٩: التوبة[ اآلية[.  
  باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

يه صلى اهللا عل-جاء رجل إىل النيب : قال -رضي اهللا عنه-حدثنا أبو هريرة  - ١٤١٩
تصدق وأنت صحيح أن  :قال ؟الصدقة أعظم أجراً أي !يا رسول اهللا :فقال - وسلم

قلت لفالن كذا  ،مل الغىن وال متهل حىت إذا بلغت احللقوماشحيح ختشى الفقر وت
  .]٣[ولفالن كذا وقد كان لفالن

  باب
 -صلى اهللا عليه وسلم- بعض أزواج النيب  أنّ -رضي اهللا عنها- عن عائشة  - ١٤٢٠

فأخذوا  ،أطولكن يداً :قال ؟نا أسرع بك حلوقاًأي :-صلى اهللا عليه وسلم- ن للنيب قل
فعلمنا بعد أمنا كانت طول يدها الصدقة يداً ]٤[ها فكانت سودة أطوهلنقصبة يذرعون  

                                                
   .              ): حىت يهم( :قوله ]١[
وذلك لفقرهم رضي ،                                                      ): حنامل( :قوله ]٢[

  .اهللا تعاىل عنهم
ن كذا ولفالن كذا أو ال تقل فإنك إذا مت فقد صار قل لفال: أي): وقد كان لفالن( :قوله ]٣[

 .لفالن يعين غريك يعين الورثة
  .ومل تكن مرادة): سودة أطوهلن( :قوله ]٤[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .الصدقة وكانت حتب -صلى اهللا عليه وسلم- به أسرعنا حلوقاًوكانت 
  ]١[باب إذا تصدق على غين وهو ال يعلم

 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١٤٢١
ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق فأصبحوا : ]٢[قال رجل :قال

اللهم لك احلمد ألتصدقن بصدقة فخرج  :على سارق فقال ]٣[يتحدثون تصدق
 :فقال ،لة على زانيةاللي ]٤[بصدقته فوضعها يف يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق

اللهم لك احلمد على زانية ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد غين 
اللهم لك احلمد على سارق وعلى زانية  :فأصبحوا يتحدثون تصدق على غين فقال

ا أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأم :وعلى غين فأيت فقيل له
  .ا الغين فلعله يعترب فينفق مما أعطاه اهللازناها وأم الزانية فلعلها أن تستعف عن

  باب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر
 بايعـت : حدثـه قـال   -رضي اهللا عنه-معن بن يزيد  حدثنا أبو اجلويرية أنّ - ١٤٢٢

 وخاصـمت  ]٦[وخطب علـي فـأنكحين   ]٥[أنا وأيب وجدي - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
  املسجد فجئت ها فوضعها عند رجل يفبِ  يتصدق ج دنانريأخر كان أيب يزيد إليه و

                                                

 .أنه غين): وهو ال يعلم( :قوله ]١[
 .من بين إسرائيل كما عند أمحد بن حنبل): قال رجل( :قوله ]٢[
 .مبين للمفعول): قدصت( :قوله ]٣[
 .الليلة: أي): تصدق( :قوله ]٤[
 .األخنس بن حبيب السلمي): وجدي( :قوله ]٥[
أولياء امرأة  عليرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وخطب): وخطب علَي فأنكحين( :قوله ]٦[

: بيان ذلك قوله" وخاصمته إليه: "وقوله" إرشاد الساري"فزوجين إياها كذا يفهم من 
عد ذلك خاصمت أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وب: ، أي"إخل... وكان أيب يزيد"
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١٥٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فأخذتصلى اهللا عليه - واهللا ما إياك أردت فخاصمته إىل رسول اهللا  :ها فقاله بِها فأتيت
  !.ولك ما أخذت يا معن !يا يزيد لك ما نويت :فقال - وسلم

  باب الصدقة باليمني
 صلى- مسعت النيب : يقول - هرضي اهللا عن- مسعت حارثة بن وهب اخلزاعي  -  ١٤٢٤

قوا فسيأيت عليكم زمان ميشي الرجل بصدقته فيقول تصد :يقول -اهللا عليه وسلم
  .ا اليوم فال حاجة يل فيهافأم ،ها باألمس لقبلتها منكلو جئت بِ :الرجل

  باب من أمر خادمه بالصدقة ومل يناول بنفسه
  .]١[د املتصدقنيهو أح - صلى اهللا عليه وسلم-وقال أبو موسى عن النيب 

إذا  :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب قال : قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٤٢٥
كان هلا أجرها مبا أنفقت ولزوجها أجره  ]٢[أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة

  .مبا كسب وللخازن مثل ذلك ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً
  عن ظهر غىن باب ال صدقة إالّ

ومن تصدأن يقضى من  ق وهو حمتاج أو أهله حمتاج أو عليه دين فالدين أحق
صلى - وقال النيب  ]٤[عليه ليس له أن يتلف أموال الناس والعتق واهلبة وهو رد ]٣[الصدقة

 ]٥[أن يكون معروفاً من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا إالّ :- اهللا عليه وسلم
                                                

فكان ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه وحيمل املطلق يف هذا  .إخل... وذلك أنّه كان أيب يزيد
 ".شرح البخاري"يف " إرشاد الساري. "املناولة باليمني، فليتأمل: على املقيد يف ذاك أي

 .م الذي أعطىاخلاد: أي): هو أحد املتصدقني( :قوله ]١[
 .بأن تنفق ماالً يرضى به زوجها): غري مفسدة( :قوله ]٢[
 .متعلق أحق): من الصدقة( :قوله ]٣[
 .يعين ديون): يتلف أموال الناس( :قوله ]٤[
 .وال يكون عليه دين): أن يكون معروفاً( :قوله ]٥[
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١٦٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 قحني تصد - رضي اهللا عنه- ن به خصاصة كفعل أيب بكر بالصرب فيؤثر على نفسه ولو كا
عن إضاعة املال - صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب مباله وكذلك آثر األنصار املهاجرين ون 

 :- اهللا عنهرضي -وقال كعب بن مالك  ،فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة
صلى -قة إىل اهللا وإىل رسوله من توبيت أن أخنلع من مايل صد إنّ !يا رسول اهللا :قلت

ي أمسك فإن :قلت ،أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك :قال ،-اهللا عليه وسلم
  .]١[سهمي الذي خبيرب

٢[تعجيل الصدقة من يومها باب من أحب[  
صلى : حدثه قال -رضي اهللا عنه-عقبة بن احلارث  عن ابن أيب مليكة أنّ - ١٤٣٠

فقلت  ،صر فأسرع مث دخل البيت فلم يلبث أن خرجالع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  .أن أبيته فقسمته ]٣[من الصدقة فكرهت يف البيت ترباً خلفت كنت :فقال ،أو قيل له

  باب من تصدق يف الشرك ثُم أسلم
 !يا رسول اهللا: قلت :قال -رضي اهللا عنه- عن عروة عن حكيم بن حزام  -  ١٤٣٦

جلاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها ها يف اأرأيت أشياء كنت أحتنث بِ
  .]٤[أسلمت على ما سلف من خري :- صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ؟من أجر

  باب أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري مفسد
    .......................  - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  عن أيب موسى - ١٤٣٨

                                                

  .وم نفسه إذا بدا له شيءفعلم أنّ األفضل لغري من ذكر إمساك البعض لئال يل): خبيرب( :قوله ]١[
  .خوفاً من عروض املوانع): من يومها( :قوله ]٢[
فليس وقت الصدقة أن يقوم من مصاله بفور السالم ال يدعو وال جيلس ): فكرهت( :قوله ]٣[

فكان فعله صلى اهللا عليه وسلم هذا قبل أوان الصدقة وهذا معىن تعجيل الصدقة من يومها 
 .تعاىل إن شاء اهللا

 .أنك أسلمت بربكة قدمك هذه فإنّ املبادي عنوان الغايات: يعين): من خري( :لهقو ]٤[
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١٦١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 موفراً يعطي ما أمر به كامالً :ورمبا قال ،املسلم األمني الذي ينفذ ]١[اخلازن :قال
  .]٢[طيب به نفسه فيدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني

  والصدقة ومن أعطى شاة باب قدر كم يعطي من الزكاة
بعث إىل نسيبة األنصارية بشاة فأرسلت : قالت - رضي اهللا عنها- عن أم عطية  -  ١٤٤٦

 ؟عندكم شيء :- اهللا عليه وسلم صلى- منها فقال النيب  - رضي اهللا عنها- إىل عائشة 
  .]٣[هاهات فقد بلغت حملّ :فقال ،ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة ال إالّ :لتافق

  ]٤[باب العرض يف الزكاة
ألهل اليمن ائتوين بعرض ثياب مخيص أو  :-رضي اهللا عنه-قال معاذ  :وقال طاوس

صلى اهللا -ب النيب لبيس يف الصدقة مكان الشعري والذرة أهون عليكم وخري ألصحا
 ا خالد فقد احتبس أدراعهوأم :- صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب  ]٥[باملدينة - عليه وسلم

قن ولو من حليكن تصد :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب  ]٦[عتده يف سبيل اهللاو
ها ومل تلقي خرصها وسخاب ]٧[رض من غريها فجعلت املرأةعفلم يستثن صدقة ال

٨[هب والفضة من العروضالذ خيص[.  
                                                

 .مبتدأ): قال اخلازن( :قوله ]١[
 .خرب): أحد املتصدقني( :قوله ]٢[
 .حىت هلا صدقة ولنا هدية): فقد بلغت حملّها( :قوله ]٣[
 .          ): العرض يف الزكاة( :قوله ]٤[
 .فإنهم أحوج إىل الثياب من الشعري والذرة): نةباملدي( :قوله ]٥[
 .فإنّ األدراع واألعتد عرض تصدق بِها): يف سبيل اهللا( :قوله ]٦[
 .تتمة احلديث): فجعلت املرأة( :قوله ]٧[
  . باإلنفاق): من العروض( :قوله ]٨[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٦٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 كتب - رضي اهللا عنه- أبا بكر  أنّ حدثه - رضي اهللا عنه-  أنساً حدثين مثامة أنّ -  ١٤٤٨
وليست  ]١[بنت خماض ةومن بلغت صدق -صلى اهللا عليه وسلم- له اليت أمر اهللا رسوله 

 و شاتنيأ عشرين درمهاً ]٥[ها تقبل منه ويعطيه املصدقفإن ]٤[بنت لبون ]٣[وعنده ]٢[عنده
٦[ه يقبل منه وليس معه شيءفإن مل يكن عنده بنت خماض على وجهها وعنده ابن لبون فإن[.  

  بني جمتمع بني متفرق وال يفرق باب ال جيمع
  .]٧[مثله - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر 

 -رضي اهللا عنه-كر أبا ب أنّ حدثه -رضي اهللا عنه- أنساً ين مثامة أنّحدث - ١٤٥٠
]٩[بني متفرق ]٨[وال جيمع - صلى اهللا عليه وسلم- كتب له اليت فرض رسول اهللا 

وال  
  .الصدقة ]١٠[يفرق بني جمتمع خشية

                                                

 .        ): بنت خماض( :قوله ]١[
 .بنت خماض): عنده( :قوله ]٢[
 .عندهلكن و): وعنده( :قوله ]٣[
 .         ): بنت لبون( :قوله ]٤[
 .       ): املصدق( :قوله ]٥[
 .فإنه بنت خماض وليس الذكر كاألنثى): وليس معه شيء( :قوله ]٦[
 .مثل لفظ ذكر يف الترمجة: أي): مثله( :قوله ]٧[
 .من عليه الصدقة): وال جيمع( :قوله ]٨[
كرجلني هلما أربعون شاة فعلى كلّ شاة : جلمع بني متفرقا): وال جيمع بني متفرق( :قوله ]٩[

شاةٌ فاجتمعا وجعال ماهلما ماالً واحداً فال يلزم إالّ شاة منهما واحدة؛ إذ ليس على أربعني 
كخليطني جمتمعني هلما مائة : شاة إىل مائة وعشرين شاة إالّ شاة، والتفريق بني جمتمع

 وجعال ألحد منهما مائة شاة ولآلخر عشرين فال يلزم وعشرون شاة فيلزم عليهما شاتان فتفرقا
 .إالّ شاة واحدة على صاحب املائة

 .زيادة الصدقة): جمتمع خشية( :قوله ]١٠[
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١٦٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب زكاة البقر
 ]١[ما جاء اهللا رجل ببقرة ألعرفن :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب  :وقال أبو محيد

  .م كما جتأر البقرةهرفعون أصواتي )نأروجي( جؤار :ويقال، ]٣[هلا خوار ]٢[
  باب الزكاة على األقارب

رضي اهللا -ه مسع أنس بن مالك بن أيب طلحة أناعن إسحاق بن عبد اهللا  -  ١٤٦١
أمواله إليه  من خنل وكان أحب كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً: يقول -عنه

يدخلها  - صلى اهللا عليه وسلم-بريحاء وكانت مستقبلة املسجد وكان رسول اهللا 
  ﴿ فلما أنزلت هذه اآلية :قال أنس ،ويشرب من ماء فيها طيب    

   ﴾]صلى اهللا عليه وسلم- قام أبو طلحة إىل رسول اهللا  ]٩٢: آل عمران- 
﴾        ﴿: يقولاهللا تبارك وتعاىل  إنّ !رسول اهللايا :فقال
ها وذخرها عند اهللا فضعها يا هللا أرجو بر ها صدقةبريحاء وإن يأموايل إلَ أحب وإنّ

بخ ذلك مال  :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  :قال ،رسول اهللا حيث أراك اهللا
فقال  ،أرى أن جتعلها يف األقربني يوإن :وقد مسعت ما قلت ،رابح ذلك مال رابح

تابعه روح وقال  يف أقاربه وبين عمه أفعل يا رسول اهللا فقسمها أبو طلحة :أبو طلحة
  .بالياء ]٤[حيىي بن حيىي وإمساعيل عن مالك رايح

                                                

 .مل يؤد صدقتها): ببقرة( :قوله ]١[
 .فعلم أنّ فيها صدقة): ببقرة( :قوله ]٢[

 ........................حيملها على عنقه): هلا خوار( :قوله ]٣[

باملثناة التحتية بدل املوحدة اسم فاعل من الرواح نقيض الغدو ): حيمن مالك را( :قوله ]٤[
إنه قريب الفائدة يصل نفعه إىل صاحبه كلّ رواح ال حيتاج أن يتكلف فيه إىل مشقة : أي

اكتفى بالرواح عن الغدو لعلم السامع أو من شأنه  -أو يروح باألجر ويغدو به-أو سري 
  .ذهاب والفوات فإذا ذهب يف اخلري فهو أوىل، قسطالينالرواح وهو ال
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١٦٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب الصدقة على اليتامى
١٤٦٥  - أنّ حيدث - رضي اهللا عنه- ه مسع أبا سعيد اخلدري حدثنا عطاء بن يسار أن 

مما  إنّ :جلس ذات يوم على املنرب وجلسنا حوله فقال - صلى اهللا عليه وسلم- لنيب ا
يا رسول  :أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل

ما شأنك تكلم  :فقيل له ،- صلى اهللا عليه وسلم- فسكت النيب  أويأيت اخلري بالشر !اهللا
فمسح عنه الرحضاء  :قال ،ه يرتل عليهينا أنئوال يكلمك فر - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
مما ينبت الربيع  وإنّ ]١[ه ال يأيت اخلري بالشرإن :أين السائل وكأنه محده فقال :قالو

آكلة اخلضر أكلت حىت إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عني الشمس  أو يلم إالّ ]٢[يقتل
حلوة فنعم صاحب املسلم ما أعطى منه هذا املال خضرة  فثلطت وبالت ورتعت وإنّ

ه من يأخذه وإن - صلى اهللا عليه وسلم-املسكني واليتيم وابن السبيل أو كما قال النيب 
  .عليه يوم القيامة ه كالذي يأكل وال يشبع ويكون شهيداًبغري حقّ

  واملاء اجلاري باب العشر فيما يسقى من ماء السماء
 - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- يه عن سامل بن عبد اهللا عن أب -  ١٤٨٣

. نصف العشر العشر وما سقي بالنضح ]٣[فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً :قال
ل يعين حديث ابن عمر فيما ه مل يوقت يف األوألن ؛لهذا تفسري األو :قال أبو عبد اهللا

  لة واملفسر يقضي على املبهم سقت السماء العشر وبني يف هذا ووقت والزيادة مقبو

                                                
 .إخل... وإني أقرب لكم مثلني فمثل املفرط يف مجع الدنيا أنّ نباتاً مما): ال يأيت اخلري بالشر( :قوله ]١[
وهذا مثل اآلكل  بالقتلويقربه  أو يلمآكله  يقتلما  مما ينبت الربيعنباتاً  وإن): قتلي( :قوله ]٢[

 استقبلت عني الشمسلكثرة األكل  هااإالّ آكلة اخلضر حىت إذا امتدت خاصرتنفق الغري امل
وهذا مثل من أعطاه اهللا ماالً  وبالت ورتعتأخرجت الرجيع  فثلطتتفيد حبسب ما يقع 

 .فأكل ورتع وأنفق، فإنها إذا ثلطت وبالت سلمت من اهلالك فكذا من أنفق وتصدق
 .ي ما سقى حبفرة اجتمع فيها ماء السيلالعثر): أو كان عثرياً( :قوله ]٣[
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١٦٥ 

  الرضوي على صحيح البخاريالتعليق  زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مل  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس
  .قد صلى فأخذ بقول بالل وترك قول الفضل :وقال بالل يصل يف الكعبة

  باب من باع مثاره أو خنله أو أرضه أو زرعه
أو باع مثاره ومل جتب فيه  ]١[لزكاة من غريهوقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى ا

ال تبيعوا الثمرة حىت يبدو صالحها فلم  :-صلى اهللا عليه وسلم-وقول النيب  ]٢[الصدقة
  .عليه الزكاة ممن مل جتب تمن وجب ومل خيص ]٣[حيظر البيع بعد الصالح على أحد

  باب هل يشتري صدقته؟
عمر بن  أنّ كان حيدث -اهللا عنهمارضي -عبد اهللا بن عمر  عن سامل أنّ - ١٤٨٩

صلى -ق بفرس يف سبيل اهللا فوجده يباع فأراد أن يشتريه مث أتى النيب اخلطاب تصد
رضي اهللا -ال تعد يف صدقتك فبذلك كان ابن عمر  :فاستأمره فقال -اهللا عليه وسلم

  .]٤[جعله صدقة ق به إالّتصد ال يترك أن يبتاع شيئاً -عنهما
 محلت: يقول - رضي اهللا عنه-مسعت عمر  :ن أسلم عن أبيه قالعن زيد ب -  ١٤٩٠

ه يبيعه فأردت أن أشتريه وظننت أن ]٥[على فرس يف سبيل اهللا فأضاعه الذي كان عنده
وإن  وال تعد يف صدقتك هال تشتر :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- برخص فسألت النيب 
  .العائد يف صدقته كالعائد يف قيئه أعطاكه بدرهم فإنّ

                                                

 .غري ما باع: أي): من غري( :هقول ]١[
أنه هل جيوز أن يبيع من الثمار ما مل جيب : حاصل الكالم ):ومل جتب فيه الصدقة( :قوله ]٢[

فيه صدقة وأن يبيع منها ما وجب فيها الصدقة قبل أن يؤديها منها ويؤديها من غري تلك الثمار 
 .من النقود وغريها

  .الصدقة أو مل جتبوجبت عليه فيها ): على أحد( :قوله ]٣[
 .مرة ثانية): إالّ جعله صدقة( :قوله ]٤[
 .بأن مل حيفظه كما ينبغي ومل يراع أكله وال شربه): عندهكان ( :قوله ]٥[
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١٦٦ 

  الرضوي على صحيح البخاريالتعليق  زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

لت الصدقةباب إذا حتو  
اهللا عليه صلى -دخل النيب : قالت - رضي اهللا عنها-عن أم عطية األنصارية  - ١٤٩٤
بعثت  شيء ال إالّ :فقالت ؟هل عندكم شيء :فقال - رضي اهللا عنها- على عائشة  - وسلم

  .هاها قد بلغت حملّإن :ا من الصدقة فقالهل ]٢[من الشاة اليت بعثت ]١[به إلينا نسيبة
  باب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة

إذا أتاه  - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال - ١٤٩٧
 اللهم صلّ :فأتاه أيب بصدقته فقال ]٣[على آل فالن اللهم صلّ :قوم بصدقتهم قال
  .على آل أيب أوىف

  باب يف الركاز اخلمس
يف قليله وكثريه اخلمس  ]٦[كاز دفن اجلاهليةالر: ]٥[وابن إدريس ]٤[وقال مالك

 ]٨[يف املعدن جبار :-صلى اهللا عليه وسلم-وقد قال النيب  ]٧[وليس املعدن بركاز
                                                

 .اسم أم عطية األنصاري): نسيبة( :قوله ]١[
 .أتت هلا): بعثت( :قوله ]٢[
 ﴿: امتثاالً لقوله تعاىل): اللهم صلّ على آل فالن: قال( :قوله ]٣[           

     ﴾]١٠٣: التوبة[. 
 .بن أنس إمام دار اهلجرة رضي اهللا تعاىل عنه:): وقال مالك( :قوله ]٤[
 .هو حممد الشافعي اإلمام رضي اهللا تعاىل عنه): وابن إدريس( :قوله ]٥[
 .بكسر الدال وسكون الفاء مبعىن املدفون كالذِّبح مبعىن املذبوح): دفْن اجلاهلية( :قوله ]٦[
 .   ): بركاز( :قوله ]٧[
إذا حفر معدناً يف ملكه أو يف موات فوقع فيه إنسان : يعين): يف املعدن جبار( :قوله ]٨[

فمات أو استعمل رجالً على املعادن فهلك ال يضمن احلافر وال املستعمل ودمه هدر عند 
 . وليس املراد أن ال زكاة يف املعادنالشرع 
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١٦٧ 

  الرضوي على صحيح البخاريالتعليق  زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]١[مائتني مخسة ويف الركاز اخلمس وأخذ عمر بن عبد العزيز من املعادن من كلّ
ما كان من ركاز يف أرض احلرب ففيه اخلمس وما كان من أرض  :وقال احلسن

إن كانت من العدو فيف أرض العدو فعرفها  ]٢[السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة
 :ه يقالألن ؛املعدن ركاز مثل دفن اجلاهلية: ]٣[ففيها اخلمس وقال بعض الناس

شيء وربح الملن وهب له : ]٥[قد يقالف :قيل له ]٤[خرج منه شيءأأركز املعدن إذا 
ال يؤدي وال بأس أن يكتمه  :قال ]٦[هناقض أو كثر مثره أركزت مث كثرياً رحباً

  .اخلمس

                                                
  .كالزكاة): مخسة( :قوله ]١[

 .بضم الم ففتح قاف وسكوا): اللُقطة( :قوله ]٢[
هو اإلمام اهلمام حجة اهللا يف األرضني مستودع أسرار رب ): وقال بعض الناس( :قوله ]٣[

األمة كاشف الغمة العاملني حامي الدين املتني ماحي الكفر املهني إمام األئمة سراج 
مالك األزمة إمامنا وإمام العاملني أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكويف رضي اهللا تعاىل عنه 
وعمن تبعه بإحسان إىل يوم الدين، وهذا أول موضع ذكر املؤلف هذا اإلمام اجلليل بِهذا 

 .اللفظ الذليل يف كتابه

 ،الركاز املال املدفون واملعدن مجيعاً: قال الزهري وأبو عبيد): إذا أخرج منه شيء( :قوله ]٤[
 .قسطالين شافعي رمحه اهللا تعاىل

نهج بقد دفع إمام شافعي العالمة القسطالين هذا اإليراد يف شرحه :): فقد يقال( :قوله ]٥[
 .مثال تلك املنازعةأأحسن من شاء االطالع عليه فلريجع إليه، وال نطيل الكالم يف 

املعترض أنّ اإلمام األعظم قال خبمس يف  :بعض الناس يعين: أي): ثُم ناقض( :قوله ]٦[
ال بأس أن يكتمه وال يؤدي اخلمس بل يصرفه على نفسه فإن وجب : قال ماملعادن ثُ
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١٦٨ 

  الرضوي على صحيح البخاريالتعليق  زكاةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب الصدقة قبل العيد
- النيب خنرج يف عهد كنا : قال -رضي اهللا عنه- عن أيب سعيد اخلدري  - ١٥١٠

وكان طعامنا الشعري  :من طعام قال أبو سعيد ]١[يوم الفطر صاعاً - صلى اهللا عليه وسلم
   .والزبيب واألقط والتمر

                                                

فكيف الوجوب هل هذا إالّ تناقض صريح وأجاب ابن بطال على ما نقله إمام الشافعية 
إذا كان حمتاجاً إليه مبعىن أنه رضي  القسطالين أنّ الذي أجاز أبو حنيفة كتمانه إنما هو

اهللا تعاىل عنه يتأول أنّ له حقّاً يف بيت املال ونصيباً يف الفيء فأجاز له أن يأخذ اخلمس 
   .لنفسه عوضاً عن ذلك ال أنه أسقط اخلمس عن املعدن بعد ما أوجبه فيه، انتهى

سه وأصله وفرعه كيف ال وقد صرحوا يف كتبنا أنّ الواجد له صرف اخلمس لنف: أقول
فهذا االعتراض من أيب عبد اهللا ناش من جهله " الدر املختار"بشرط فقرهم كذا يف وأجنيب 

  .مبذهب هذا اإلمام اجلليل
واليوم ممتد من أول طلوع الشمس إىل آخر غروبِها فعلم أنّ ): يوم الفطر صاعاً( :قوله ]١[

، به قال علماء املذاهب األربعة تقدمي الصدقة على الصالة إنما هو مستحب ليس بواجب
 .بكراهة التأخري، واهللا أعلم: إالّ احلنابلة فقالوا
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١٦٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب املناسك
  باب وجوب احلج وفضله

كان الفضل رديف رسول : قال -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عباس  - ١٥١٣
عم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر ثفجاءت امرأة من خ -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

 :اآلخر فقالت يصرف وجه الفضل إىل الشق -صلى اهللا عليه وسلم-إليه وجعل النيب 
ال يثبت  كبرياً أدركت أيب شيخاً فريضة اهللا على عباده يف احلج إنّ !سول اهللايا ر

١[وذلك يف حجة الوداع ،نعم :قال ؟عنه على الراحلة أفأحج[.  
  باب قول اهللا تعاىل

﴿            ]٢[
              ﴾

  .ق الواسعةرالطُ) فجاجاً( ]٢٨-٢٧: احلج[
رضي اهللا -ابن عمر  سامل بن عبد اهللا بن عمر أخربه أنّ عن ابن شهاب أنّ - ١٥١٤
 ميركب راحلته بذي احلليفة ثُ -اهللا عليه وسلمصلى -رأيت رسول اهللا : قال -عنهما

  .يهل حىت تستوي به قائمة
  باب احلج على الرحل

بعث معها  -صلى اهللا عليه وسلم-أنّ النيب  -رضي اهللا عنها-ن عائشة ع -  ١٥١٧
شدوا الرحال : أخاها عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم ومحلها على قتب، وقال عمر

: قالحدثنا يزيد بن زريع  :حممد بن أيب بكريف احلج فإنه أحد اجلهادين، وقال 
    .............................   :أنس قال حدثنا عزرة بن ثابت عن مثامة بن عبد اهللا بن

                                                

 .فلم يعذره مع عجزه لئال حيرم عن عظيم فضله: )نعم وذلك يف حجة الوداع: قال( :قوله ]١[
فعلم منه جواز الركوب يف سفر احلج وقد كان بعض ناس اجلاهلية ): على كل ضامر( :قوله ]٢[

 .يتحرجون منه
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١٧٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه وسلم- النيب  وحدث أنّ ]٢[ومل يكن شحيحاً ]١[على رحل أنس حج - حج 
  .وكانت زاملته ]٣[على رحل

  باب فضل احلج املربور
-مسعت أبا هريرة  :حازم قالمسعت أبا  :حدثنا سيار أبو احلكم قال - ١٥٢١

هللا فلم  من حج :وليق -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت النيب : قال - رضي اهللا عنه
  .]٥[هومل يفسق رجع كيوم ولدته أم ]٤[يرفث

  باب فرض مواقيت احلج والعمرة
١٥٢٢ - يف مرتله  - رضي اهللا عنهما-ه أتى عبد اهللا بن عمر حدثين زيد بن جبري أن

صلى -فرضها رسول اهللا  :قال ؟وله فسطاط وسرادق فسألته من أين جيوز أن أعتمر
وألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشأم من قرن ل جند أله -اهللا عليه وسلم

  .]٦[اجلحفة
  والعمرة أهل مكة للحج ]٧[باب مهل

ت ألهل املدينة ذا وقّ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  إنّ: عن ابن عباس قال - ١٥٢٤
 ]٨[ماملنازل وألهل اليمن يلملم هن هلاحلليفة وألهل الشأم اجلحفة وألهل جند قرن 

                                                

 .مل يؤثر الرحل على احململ لبخل: أي): حج أنس على رحل: قال( :قوله ]١[
 .بترك اهلودج ):ومل يكن شحيحاً( :قوله ]٢[
 .ملتابعة رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): على رحل( :ولهق ]٣[
 .وهذا هو معىن احلج املربور): فلم يرفث( :قوله ]٤[
  .جيوز فيه اإلعراب والبناء على الفتح وهو احلق: أي): فرجع كيوم ولدته أمه( :قوله ]٥[
 .بتقدمي اجليم على احلاء): الشام اجلحفةألهل ( :قوله ]٦[
 . مكان إهالل): باب مهلّ( :هقول ]٧[
 .تلك املواقيت لسكان تلك املواقيت ومن أتى عليهن من غريهن: أي): يلملم هن هلم( :قوله ]٨[
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١٧١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

والعمرة ومن كان دون ذلك فمن  ]١[عليهن من غريهن ممن أراد احلجأتى وملن 
  .حىت أهل مكة من مكةحيث أنشأ 

  باب ذات عرق ألهل العراق
هذان املصران أتوا  ]٢[ملا فتح: قال - رضي اهللا عنهما- بن عمر عبد اهللا عن  -  ١٥٣١

ألهل جند قرنا  حد - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  إنّ !يا أمري املؤمنني :عمر فقالوا
 فانظروا حذوها من طريقكم فحد :علينا قال طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق وهو جور عن
  .هلم ذات عرق

  العقيق واد مبارك: صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 
١٥٣٤ - يقول -رضي اهللا عنهما-ه مسع ابن عباس حدثين عكرمة أن: ه مسع عمر إن

أتاين  :بوادي العقيق يقول - صلى اهللا عليه وسلم- مسعت النيب  :يقول - رضي اهللا عنه-
يف حجة ]٣[عمرة :يف هذا الوادي املبارك وقل صلّ :ي فقالالليلة آت من رب.  

  واألزر باب ما يلبس احملرم من الثياب واألردية
صلى اهللا - انطلق النيب : قال - رضي اهللا عنهما-  ]٤[عن عبد اهللا بن عباس - ١٥٤٥
من املدينة بعد ما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه  -معليه وسل

على اجللد  ]٥[املزعفرة اليت تردع تلبس إالّ أنعن شيء من األردية واألزر 
  فأصبح بذي احلليفة ركب راحلته حىت استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته

                                                

: هذا مذهب الشوافع، أما عندنا فال إالّ بإحرام مطلقاً كما يف رواية): ممن أراد احلج( :قوله ]١[
 .ال جتاوزوا امليقات إالّ بإحرام

 .أي غلب املسلمون على أرضهما): ا فتحمل: قال( :قوله ]٢[
 .عند اإلهالل): عمرة: وقل( :قوله ]٣[
  .والنسخة املطبوعة ومل حيكيا غريه" اإلرشاد"أنس بن مالك كذا يف ): عن ابن عباس( :قوله ]٤[
 .بصيغة الواحدة املؤنثة اليت كثر فيها الزعفران حىت إنها لتنفضه على البسها): تردع( :قوله ]٥[
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١٧٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وذلك خلمس بقني من ذي القعدة فقدم مكة ألربع ليال خلون من ذي احلجة فطاف 
ه قلدها مث نزل بأعلى مكة ألن ؛من أجل بدنه بالبيت وسعى بني الصفا واملروة ومل حيلّ

ها حىت رجع من عرفة وأمر عند احلجون وهو مهل باحلج ومل يقرب الكعبة بعد طوافه بِ
وا وذلك حيلّ موسهم ثُؤيقصروا من ر مالصفا واملروة ثُ أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبني

  .ملن مل يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حالل والطيب والثياب
  إخل.. .باب التحميد والتسبيح والتكبري

 صلى رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- حدثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس  -  ١٥٥١

والعصر بذي احلليفة ركعتني مث  وحنن معه باملدينة الظهر أربعاً - مصلى اهللا عليه وسل- 
 ر مث أهلّح وكبها حىت أصبح مث ركب حىت استوت به على البيداء محد اهللا وسببات بِ
وا حىت كان يوم التروية أهلوا قدمنا أمر الناس فحلّهما فلما الناس بِ وعمرة وأهلّ حبج
وذبح رسول اهللا  بدنات بيده قياماً -عليه وسلم صلى اهللا-وحنر النيب  :قال باحلج-

هذا  :قال بعضهم :قال أبو عبد اهللا، أملحنيباملدينة كبشني  - صلى اهللا عليه وسلم
  .]١[عن أيوب عن رجل عن أنس

  باب التلبية إذا احندر يف الوادي
  كنا عند ابن عباس  :عن ابن عون عن جماهد قال ]٢[حدثين ابن أيب عدي -  ١٥٥٥

فقال ابن : قال ،مكتوب بني عينيه كافر ]٣[:ه قالفذكروا الدجال أن - ي اهللا عنهمارض- 
  .ي أنظر إليه إذ احندر يف الوادي يليبا موسى كأنأم :قال ]٤[مل أمسعه ولكنه :عباس

                                                
 .بو قالبة، وقيل محاد بن سلمةهو أ: قيل): عن رجل عن أنس( :قوله ]١[
 ".إرشاد"هو حممد بن إبراهيم بن أيب عدي، ):  ابن أيب عدي( :قوله ]٢[
 .صلى اهللا عليه وسلم): أنه قال( :قوله ]٣[
  لعلّ :قلتأي مناسبة بني الكالمني؟  :فإن قلت): مل أمسعه ولكنه: فقال ابن عباس( :قوله ]٤[
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١٧٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ﴿: باب قول اهللا          ...إخل﴾  
صلى اهللا عليه -مع رسول اهللا  خرجنا: قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٥٦٠
فخرج إىل  :قالت ،فرتلنا بسرف ]١[وحرم احلج وليايل احلج يف أشهر احلج - وسلم

أن جيعلها عمرة فليفعل ومن كان  من مل يكن منكم معه هدي فأحب :أصحابه فقال
 لىص- ا رسول اهللا فأم :قالت ،ها والتارك هلا من أصحابهفاآلخذ بِ :قالت ،معه اهلدي فال
ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم اهلدي فلم يقدروا  -اهللا عليه وسلم
 :فقال ،وأنا أبكي -صلى اهللا عليه وسلم-فدخل علي رسول اهللا  :قالت ،على العمرة

 ؟وما شأنك :قال ،مسعت قولك ألصحابك فمنعت العمرة :قلت ؟ما يبكيك يا هنتاه
ما أنت امرأة من بنات آدم كتب اهللا عليك ما إن ]٢[كفال يضر :قال ،ال أصلي :قلت

فخرجنا يف حجته  :قالت ،ك فعسى اهللا أن يرزقكهاكتب عليهن فكوين يف حج
مث خرجت معه يف  :حىت قدمنا مىن فطهرت مث خرجت من مىن فأفضت بالبيت قالت

 :النفر اآلخر حىت نزل احملصب ونزلنا معه فدعا عبد الرمحن بن أيب بكر فقال
ي أنظركما حىت هاهنا فإن بأختك من احلرم فلتهل بعمرة مث افرغا مث ائتيا اخرج

هل  :فخرجنا حىت إذا فرغت وفرغ من الطواف مث جئته بسحر فقال :تأتياين قالت
                                                

   ذكروا يف مجلة ذلك حال الدجال وإنه قال فيهالكالم جرا منهم يف ذكر استعجاب ف
 مكتوب بني عينيه كافر، فذكر هلم ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما: النيب صلى اهللا عليه وسلم

أنه ما مسع منه صلى اهللا عليه وسلم هذه القصة العجيبة ولكن مسع قصة عجيبة واهللا تعاىل 
 فأجاب. إخل... هل أنه قال فيه: ير االستفهام أيوميكن أن يقرأ أنه بكسر اهلمزة بتقد. أعلم

 .بأنه ما مسع ذلك ولكن مسع شيئاً آخر عجيباً وهو ما ذكره السندي
 .أزمنته وأمكنته وحاالته: أي): وحرم احلج( :قوله ]١[
ضراً  ضار يضور ضوراً وضر يضر: ضري من ضار يضري ضرياً، ويقال): فال يضريك( :قوله ]٢[

 .اقطة يف رواية أيب ذروهذه اجلملة س
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١٧٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قال . إىل املدينة متوجهاً نعم فآذن بالرحيل يف أصحابه فارحتل الناس فمر :قلت ؟فرغتم
  .ضراً يضر وضر ضار يضور ضوراً :ويقال اًمن ضار يضري ضرييضري : أبو عبد اهللا

  إخل... باب التمتع واألقران واإلفراد
 - صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع النيب : قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ١٥٦١

مل من  - صلى اهللا عليه وسلم-فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النيب  ه احلجأن وال نرى إالّ
قالت  ،من مل يكن ساق اهلدي ونساؤه مل يسقن فأحللن فحلّ حيلّ يكن ساق اهلدي أن

يا  :فحضت فلم أطف بالبيت فلما كانت ليلة احلصبة قلت :- رضي اهللا عنها- عائشة 
 ؟وما طفت ليايل قدمنا مكة :يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا حبجة قال !رسول اهللا

قالت و ،بعمرة مث موعدك كذا وكذا فاذهيب مع أخيك إىل التنعيم فأهلي :قال ،ال :قلت
 :قلت :قالت ،عقرى حلقى أو ما طفت يوم النحر :قالف ،مكحابست ما أراين إالّ :صفية

صلى اهللا عليه - فلقيين النيب  :- رضي اهللا عنها- ال بأس انفري قالت عائشة  :بلى قال
  .امن مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منه ]١[وهو مصعد - وسلم

كانوا يرون أن العمرة يف أشهر : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٥٦٤
إذا برا الدبر وعفا  :ويقولون ]٢[الفجور يف األرض وجيعلون احملرم صفراًأفجر  احلج

وأصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم- ت العمرة ملن اعتمر قدم النيب األثر وانسلخ صفر حلّ
يا  :أمرهم أن جيعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالواف مهلني باحلجصبيحة رابعة 

  .هكلّ حلّ :قال ؟أي احللّ !رسول اهللا
                                                

إذا ذهب : مبتدئ السري أصعد يف األرض إذا مضى وصار أصعد فيها: أي):  وهو مصعد( :قوله ]١[
ح فأتينا    فهو مصعد يف ابتدائه منحدر يف رجوعه وهذا ال ينايف. فيها مبتدئاً وال يقال للراجع

وهو صادر بعد الطواف وهي  جوف الليل؛ ألنه كان قد خرج بعد ذهابِها ليطوف للوداع فلقيها
 .ملخصاً" جممع البحار"راحلة لطواف عمرتها مث لقيته بعد وهو باحملصب، 

 .احملرم: خال عن العمرة انسلخ صفر أي: يقولون للمحرم صفر، أي: أي): احملرم صفراً( :قوله ]٢[
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١٧٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية  قدمت متمتعاً :قال ]١[حدثنا أبو شهاب -  ١٥٦٨
فدخلت على  ]٣[مكية ]٢[تصري اآلن حجتك :بثالثة أيام فقال يل أناس من أهل مكة

- مع النيب  حج هأن -رضي اهللا عنهما-جابر بن عبد اهللا  حدثين :فقال ،عطاء أستفتيه

أحلوا  :فقال هلم داًفرِم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا باحلج -صلى اهللا عليه وسلم
حىت إذا  من إحرامكم بطواف البيت وبني الصفا واملروة وقصروا مث أقيموا حالالً

كيف جنعلها  :فقالوا ،ها متعةبِ واجعلوا اليت قدمتم كان يوم التروية فأهلوا باحلج
ي سقت اهلدي لفعلت مثل افعلوا ما أمرتكم فلوال أن :فقال ؟متعة وقد مسينا احلج

قال أبو عبد  .ه ففعلوامين حرام حىت يبلغ اهلدي حملّ الذي أمرتكم ولكن ال حيلّ
  .هذا إالّ ]٤[أبو شهاب ليس له مسند :اهللا

  ]٥[باب من لبى باحلج ومساه
 صلى- قدمنا مع رسول اهللا  :قال - رضي اهللا عنهما- حدثنا جابر بن عبد اهللا  -  ١٥٧٠

    ............................................  ]٦[وحنن نقول لبيك -اهللا عليه وسلم
                                                

شددة موسى بن األكرب احلَناط بفتح احلاء املهملة والنون امل): حدثنا أبو شهاب( :قوله ]١[
أبو : نافع اهلذيل الكويف كذا قال القسطالين، وليس بالزهري وبه يستقيم قوله فيما سيأيت

 .شهاب ليس له مسند إالّ هذا
 .فاعل تصري): حجتك( :قوله ]٢[
قليلة الثواب لقلة االتعاب إلنشائه من مكة فتفوت فضيلة ): اآلن حجتك مكية( :قوله ]٣[

 .اإلهالل من امليقات
 .مرفوع أو مسند إىل عطاء): له مسنداًليس ( :قوله ]٤[
 .عينه: أي): ومساه( :قوله ]٥[
يؤخذ منه أنّ التعيني والتسمية أفضل، وأن يسميه يف تلبيته ): لبيك: نقولوحنن ( :قوله ]٦[

 .سواء كان مفرداً أو متمتعاً أو قارناً
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١٧٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فجعلناها عمرة -صلى اهللا عليه وسلم-فأمرنا رسول اهللا  ]١[باحلج.  
  صلى اهللا عليه وسلمباب التمتع على عهد النيب 

متتعنا على عهد رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- بن حصني عن عمران  - ١٥٧١
  .برأيه ما شاء ]٣[قال رجل ]٢[نزل القرآنو -صلى اهللا عليه وسلم-

  عزوجلباب قول اهللا 
﴿           ﴾]وقال أبو كامل  ]١٩٦: البقرة

 حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة: قالحدثنا أبو معشر الرباء : ]٤[فضيل بن حسني البصري
أهل املهاجرون  :فقال ه سئل عن متعة احلجأن - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس 

يف حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة  -صلى اهللا عليه وسلم- واألنصار وأزواج النيب 
د من قل عمرة إالّ اجعلوا إهاللكم باحلج :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا 

من قلد  :الصفا واملروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقالبني طفنا بالبيت و ]٥[اهلدي
حىت يبلغ اهلدي حملّه،  له ه ال حيلّاهلدي فإنهلّمث أمرنا عشية التروية أن ن فإذا  باحلج

فرغنا من املناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا واملروة فقد مت حجنا وعلينا اهلدي 
﴿:عز وجلّهللا كما قال ا                  

    ﴾]يف  ]٦[فجمعوا نسكني ئإىل أمصاركم الشاة جتز ]١٩٦: البقرة
                                                

  .هذا موضع الترمجة): باحلج( :قوله ]١[
 ﴿: وهو قوله تعاىل): القرآنونزل ( :قوله ]٢[         ﴾]اآلية،  ]١٩٦: البقرة

  .ومل تنسخ
 .تعريض بأمري املؤمنني عمر رضي اهللا تعاىل عنه): قال رجل( :قوله ]٣[
 .اجلهدري): البصري نيبن حس( :قوله ]٤[
 .ما كنا سقناه): اهلدي( :قوله ]٥[
 .بِضم النون وسكون السني): نينسك( :قوله ]٦[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٧٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 -صلى اهللا عليه وسلم-  نبيه ةوسن ]٢[يف كتابه ]١[اهللا أنزله عام بني احلج والعمرة فإنّ
 ﴿: تعاىل مكة قال اهللا ]٣[وأباحه للناس غري أهل        

  ﴾ ]١٩٦: البقرة[ اليت ذكر اهللا تعاىل يف كتابه شوال وذو  وأشهر احلج
والرفث اجلماع  ،صوم أو ]٤[يف هذه األشهر فعليه دمالقعدة وذو احلجة فمن متتع 

  .والفسوق املعاصي واجلدال املراء
  باب فضل مكة وبنياا

 -رضي اهللا عنهما-مسعت جابر بن عبد اهللا  :أخربين عمرو بن دينار قال - ١٥٨٢
وعباس ينقالن احلجارة  ]٥[-صلى اهللا عليه وسلم-ملا بنيت الكعبة ذهب النيب : قال

اجعل إزارك على رقبتك فخر إىل األرض  :-لمصلى اهللا عليه وس-فقال العباس للنيب 
  .ه عليهأرين إزاري فشد :طمحت عيناه إىل السماء فقالف

  رسول أنّ -صلى اهللا عليه وسلم-زوج النيب  -رضي اهللا عنهم-عن عائشة  - ١٥٨٣
                                                

  .التمتع: أي): أنزله( :قوله ]١[
 ﴿: حيث قال): يف كتابه( :قوله ]٢[         ﴾]١٩٦: البقرة[.  
غري أهل مكة فال جيوز هلم التمتع وال القران : بالنصب واجلر، أي" غري): "غري أهل( :قوله ]٣[

 .ا خالفاً للشافعيةوعليه علماؤن
 .هو اهلدي أو صوم عشرة أيام إن مل جيد): فعليه دم( :قوله ]٤[
إني ألكشفن عليك معىن احلديث إنشاء القدمي مبا ): ذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٥[

من طريق مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه " دالئل النبوة"رواه البيهقي يف 
بنت قريش الكعبة انفردت رجلني رجلني ينقلون احلجارة فكنت أنا وابن أخي ملا : قال

صلى اهللا عليه وسلم فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها على مناكبنا وجنعل عليها احلجارة فإذا دنونا 
: من الناس لبسنا أزرنا فبينما هو أمامي؛ إذ سرع فسعيت وهو شاخص ببصره إىل السماء قال

 .نهيت أن أمشي عرياناً، قال فكتمته حىت أظهر اهللا نبوته: أنك؟ قالما ش: فقلت البن أخي
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بنوا الكعبة اقتصروا عن حني قومك  أمل تري أنّ :قال هلا -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
لوال حدثان  :قال ؟ها على قواعد إبراهيمأال ترد !يا رسول اهللا :فقلت ،قواعد إبراهيم

مسعت  ]٢[- رضي اهللا عنها- لئن كانت عائشة : ]١[فقال عبد اهللا، قومك بالكفر لفعلت
 -صلى اهللا عليه وسلم- ما أرى رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- هذا من رسول اهللا 
  .البيت مل يتمم على قواعد إبراهيم أنّ حلجر إالّاللذين يليان ا ]٣[ترك استالم الركنني

 -صلى اهللا عليه وسلم-سألت النيب : قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٥٨٤
 :قال ؟فما هلم مل يدخلوه يف البيت :قلت ،نعم :قال ؟أمن البيت هو ]٤[راعن اجلد

لك قومك فعل ذ :قال ؟فما شأن بابه مرتفعاً :قلت ،هم النفقةقومك قصرت بِ إنّ
 ]٥[قومك حديث عهدهم باجلاهلية ليدخلوا من شاءوا ومينعوا من شاءوا ولوال أنّ

هم أن أدخل اجلدر يف البيت وأن ألصق بابه باألرضفأخاف أن تنكر قلوب.  
 :صلى اهللا عليه وسلم- قال يل رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٥٨٥

 فإنّ عليه السالم ]٦[يت مث لبنيته على أساس إبراهيملوال حداثة قومك بالكفر لنقضت الب
  .باباً :يعين خلفاً حدثنا هشام :قال أبو معاويةو. خلفاًه ـلت لـاءه وجعـاستقصرت بن قريشاً

                                                

 .بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما): قال عبد اهللا( :قوله ]١[
ليس شكّاً يف قوهلا وال تضعيفاً حلديثها فإنها احلافظة املتقنة ): لئن كانت عائشة( :قوله ]٢[

  ﴿: للتقرير واليقني كقوله تعاىل جرى على ما يعتاد يف كالم العرب من الترديدلكنه 

         ﴾]قسطالين رمحه اهللا تعاىل]١١١: األنبياء ،.  
وذاك ألنّ داخل احلجر جدار بنتها قريش وليست من الكعبة فلذلك ): الركنني( :قوله ]٣[

 .مل يستلمها
 .خارج احلجر): عن اجلدار( :قوله ]٤[
 .ال دخلت اجلدار يف البيت وألصقت الباب باألرض): جلاهليةبا( :قوله ]٥[
 .الذي أخرجوه من الكعبة): أساس إبراهيم( :قوله ]٦[
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١٧٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يا  :قال هلا - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٥٨٦
مرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج قومك حديث عهد جباهلية أل لوال أنّ !عائشة

فبلغت به أساس إبراهيم فذلك  غربياً وباباً شرقياً منه وألزقته باألرض وجعلت له بابني باباً
وشهدت ابن الزبري حني  :قال يزيد ،على هدمه - رضي اهللا عنهما- الذي محل ابن الزبري 

قال  ،حجارة كأسنمة اإلبلوقد رأيت أساس إبراهيم  ]١[هدمه وبناه وأدخل فيه من احلجر
أريكه اآلن فدخلت معه احلجر فأشار إىل مكان  :قال؟ ]٢[أين موضعه :فقلت له :جرير
  .فحزرت من احلجر ستة أذرع أو حنوها :قال جرير، ]٣[هاهنا :فقال

  باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها
     ﴿: لقوله ]٥[خاصة ]٤[الناس يف املسجد احلرام سواء وأنّ

                

     ﴾]حمبوساً) عكوفاًم( البادي الطاري: قال أبو عبد اهللا ]٢٥: احلج.  
  باب قول اهللا تعاىل

﴿                                  

   ﴾٦[إىل قوله[ :﴿    ﴾]٣٧-٣٥: إبراهيم[.  
                                                

 .بكسر املهملة فسكون املعجمة، احلطيم): من احلجر( :قوله ]١[
 .موضع أساس إبراهيم الذي أخرجوا): موضعه( :قوله ]٢[
 .أساس إبراهيم): فقال هاهنا( :قوله ]٣[
 .ترىفال يرثه أحد وال يباع وال يش): سواء( :قوله ]٤[
قيد للمسجد احلرام واملساواة إنما هي يف نفس املسجد ال يف سائر ): خاصة( :قوله ]٥[

 .املواضع من مكة، قسطالين رمحه اهللا تعاىل
 .شرطه مل يذكر املصنف يف هذا الباب حديثاً؛ ألنه مل جيد حديثاً على ):كثرياً إىل قوله( :قوله ]٦[
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١٨٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  سوة الكعبةباب ك
جلس لقد  :جلست مع شيبة على الكرسي يف الكعبة فقال :عن أيب وائل قال -  ١٥٩٤

لقد مهمت أن ال أدع فيها صفراء وال : فقال -رضي اهللا عنه-هذا الس عمر 
  .همامها املرءان أقتدي بِ :صاحبيك مل يفعال قال إنّ :قلت ]١[قسمته بيضاء إالّ

  باب طواف النساء مع الرجال
كيف  :إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال عطاء أخربين - ١٦١٨

بعد احلجاب  :قلت ،مع الرجال -صلى اهللا عليه وسلم-نعهن وقد طاف نساء النيب مت
 ؟الرجال ]٢[نهكيف خيالط :إي لعمري لقد أدركته بعد احلجاب قلت :قال ؟أو قبل
تطوف حجرة من الرجال ال  - ارضي اهللا عنه- ن كانت عائشة همل يكن خيالط :قال

وأبت  ]٣[انطلقي عنك :انطلقي نستلم يا أم املؤمنني قالت :فقالت امرأة ،ختالطهم
 نيإذا دخلن البيت قمن ح الرجال ولكنهن كنخيرجن متنكرات بالليل فيطفن مع 

يدخلن وأخرج الرجال وكنت آيت عائشة أنا وعبيد بن عمري وهي جماورة يف جوف 
هي يف قبة تركية هلا غشاء وما بيننا وبينها غري ذلك  :قال ؟هاحجابوما  :ثبري قلت

  .مورداً درعاً ]٤[ورأيت عليها
  ]٥[باب الكالم يف الطواف

  وهو مر -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٦٢٠
                                                

مقصوده التنبيه على أنّ حكم الكسوة حكم املال بِها فيجوز قسمتها ): إالّ قسمته( :قوله ]١[
 .على أهل احلاجة استنباطاً من رأي عمر يف قسمة الذهب والفضة

 .الرجال): ختالطهن( :قوله ]٢[
 .عن جهة نفسك وألجلك: أي): عنك( :قوله ]٣[
 .وأنا صبِي): عليها( :قوله ]٤[
 .؟هل يفسد الطواف أم ال): يف الطواف( :ولهق ]٥[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

١٨١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

لك فقطعه يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إىل إنسان بسري أو خبيط أو بشيء غري ذ
  .بيده دقُ :بيده مث قال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  باب إذا وقف يف الطواف
إذا سلم يرجع حيث قطع  ]٢[مكانه عن ]١[وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصالة أو يدفع

  .- رضي اهللا عنهم- ويذكر حنوه عن ابن عمر وعبد الرمحن بن أيب بكر  ]٤[فيبين ]٣[عليه
  ركعتني ]٥[ى لسبوعهصلّو اهللا عليه وسلمصلى النيب طاف باب 

وقال إمساعيل  ،سبوع ركعتني يصلي لكلّ - رضي اهللا عنهما- كان ابن عمر  :وقال نافع
 :جتزئه املكتوبة من ركعيت الطواف فقال :عطاء يقول إنّ :قلت للزهري :بن أمية

 .عتنيصلى رك قط إالّ سبوعاً -صلى اهللا عليه وسلم-مل يطف النيب  ]٦[السنة أفضل

                                                

 .هطوافن عفيتأخر ): الصالة أو يدفع( :قوله ]١[
إذا طاف طائف فأقيمت الصالة فتأخر عن طوافه أو مل يتأخر صلى : أي): عن مكانه( :قوله ]٢[

 .معهم ولكن دفع عن مكانه إذا سلم ال يبطل طوافه بل يرجع إىل حيث قطع عليه الطواف
 .الطواف): قطع عليه( :قوله ]٣[
 .ما بقي من األشواط على ما مضى منها وال حيب االستئناف): فيبين( :قوله ]٤[
  . د أراد به األشواط السبعوكأنه مجع سبع كربد وبر): لسبوعه( :قوله ]٥[
هو دليل بظاهره على أنّ مذهب الزهري كمذهب الشافعية يف عدم  :أقول): أفضل( :قوله ]٦[

يدلّ على أنه " أفضل: "، وعندنا وعند املالكية مها واجبان وذاك ألنّ قولهإجياب ركعتني
لو ترك جاز ونابت املكتوبة عنهما وال ميكن ذلك يف الفرض والواجب فال جيوز ترك 

 .واجب وال ينوب عنه فرض ، واهللا تعاىل أعلم
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١٨٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[باب من مل يقرب الكعبة
  .لاألو ]٣[حىت خيرج إىل عرفة ويرجع بعد الطواف ]٢[ومل يطف
عليه صلى اهللا -قدم النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عباس  - ١٦٢٥
الكعبة بعد طوافه  ]٤[وسعى بني الصفا واملروة ومل يقربسبعاً مكة فطاف  - وسلم

  .ها حىت رجع من عرفةبِ
  ن صلى ركعيت الطواف خارجاً من املسجدباب م

صلى اهللا - شكوت إىل رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن أم سلمة  -  ١٦٢٦
حدثنا أبو مروان حيىي بن زكرياء : قالوحدثين حممد بن حرب : قالح  -عليه وسلم

رسول  أنّ - صلى اهللا عليه وسلم-الغساين عن هشام عن عروة عن أم سلمة زوج النيب 
وأراد اخلروج ومل تكن أم سلمة  ]٦[وهو مبكة ]٥[قال - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا

إذا  :-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  ]٧[فقال هلا ،طافت بالبيت وأرادت اخلروج
حىت  ]٨[مل تصلّولصبح فطويف على بعريك والناس يصلون ففعلت ذلك لصالة الأقيمت 
  .خرجت

                                                

 .بضم راء): مل يقرب الكعبة( :قوله ]١[
 .بِها بعد طواف القدوم طوافاً آخر استحباباً): ومل يطف( :قوله ]٢[
أو غريه طواف القدوم هو مستحب لكلّ قادم محرماً كان : أي): بعد الطواف( :قوله ]٣[

وليس من أركان احلج. 
 .بفتح الراء): ومل يقرب( :قوله ]٤[

 ".إخل... إذا أقيمت الصالة: "مقولته قوله): قال( :قوله ]٥[
 ".وأرادت اخلروج: "مجلة معترضة إىل قوله): وهو مبكة( :قوله ]٦[
  .األول" قال"تفسري ): فقال هلا( :قوله ]٧[
 .فركعيت الطوا): مل تصلو( :قوله ]٨[
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١٨٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب املريض يطوف راكباً
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٦٣٢

  .على الركن أشار إليه بشيء يف يده وكرب ]١[طاف بالبيت وهو على بعري كلما أتى
  باب سقاية احلاج

 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٦٣٥
-ك فأت رسول اهللا اذهب إىل أم !يا فضل :عباسجاء إىل السقاية فاستسقى فقال ال

هم إن !يا رسول اهللا :قال ]٢[اسقين :فقال ،بشراب من عندها - صلى اهللا عليه وسلم
اسقين فشرب منه مث أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها  :قال ،جيعلون أيديهم فيه

ىت أضع احلبل لوال أن تغلبوا لرتلت ح :كم على عمل صاحل مث قالاعملوا فإن :فقال
  .على هذه يعين عاتقه وأشار إىل عاتقه

  باب طواف القارن
دخل ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا  -رضي اهللا عنهما- ابن عمر  عن نافع أنّ - ١٦٣٩
 ]٦[بني الناس قتال فيصدوك ]٥[ال آمن أن يكون العام ]٤[يإن :يف الدار فقال ]٣[وظهره

  كفار فحال -صلى اهللا عليه وسلم- سول اهللا قد خرج ر :فقال، ]٧[عن البيت فلو أقمت
                                                

 .فعل ذلك ألن يري الناس أفعاله): كلما أتى( :قوله ]١[
 .من هذا املاء): سقينا( :قوله ]٢[
ظهر ابن عمر، كان ابن عمر قد عزم على احلج وأحضر ظهره لريكب : أي): وظهره( :قوله ]٣[

 .وإىل احلج يذهب
 .عبد اهللا بن عبد اهللا): فقال إني( :قوله ]٤[
 .وذاك عام نزل احلجاج بابن الزبري): أن يكون العام( :قوله ]٥[
 .أيا أبت): فيصدوك( :قوله ]٦[
 .بالبيت وتركت احلج): فلو أقمت( :قوله ]٧[
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١٨٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه -ل بيين وبينه أفعل كما فعل رسول اهللا حيفإن  ]١[قريش بينه وبني البيت
 ﴿فـ: - وسلم            ﴾]ثُ ]٢١: األحزابأشهدكم  :قال م

أن٣[واحداً فطاف هلما طوافاً ]٢[مث قدم :قال اًي قد أوجبت مع عمريت حج[.  
  باب الطواف على وضوء

١٦٤١  - ٤[ه سأل عروة بن الزبريعن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل القرشي أن[ 
ه أن - رضي اهللا عنها-فأخربتين عائشة  ]٥[- صلى اهللا عليه وسلم-النيب  قد حج: فقال

                                                
 .مع النية فيهما: فتحلل بأن خرج من النسك بالذبح واحللق، أي): بينه وبني البيت( :قوله ]١[
 .عبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما): مث قدم: قال( :قوله ]٢[
كدأب الشافعية يطوفون للقران طوافاً واحداً، واحلنفية يكررون، لنا ): طوافاً واحداً( :قوله ]٣[

 .أنّ عبادة اجتمعت مع أخرى فال يلزم عدم التكرار، فافهم
سل يل : إنّ رجالً من العراق قال: فقال" صحيح مسلم"متامه يف ): عروة بن الزبري( :قوله ]٤[

أنّ رجالً : لك ال حيلّ فقل له: ا طاف حيلّ أم ال؟ فإن قالعروة عن رجل يهل باحلج فإذ
: فإنّ رجالً كان يقول: ال حيلّ من أهل باحلج إالّ باحلج قلت: ذلك، فسألته فقال: يقول

إنّ رجالً كان خيرب : فقل له: بئسما قال، فتصدى يل الرجل فسألين فحدثته قال: ذلك، قال
د فعل ذلك وما شأن أمساء والزبري فعال ذلك فجئت أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق

ما باله ال يأتيين بنفسه : ال أدري، فقال: من هذا؟ فقلت: عروة فذكرت له ذلك، فقال
 .إخل... قد حج: فإنه قد كذب، فقال: ال أدري، قال: ليسألين أظنه عراقياً، فقلت

من : ل الكالم أنّ قائالً كان يقولحاص): قد حج النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال( :قوله ]٥[
قد حج النيب صلى اهللا عليه : فقال عروة ]من األركان بطواف القدوم حلّ[منفرداً  باحلجأهلّ 

بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعبد اهللا بن عمر والزبري بن العوام  أبووسلم وأمري املؤمنني 
 م أمجعني كلّهم قد حجوا منفردينوأمساء بنت أيب بكر وعائشة الصديقة رضي اهللا تعاىل عنه

 .مل تكن معه عمرة ومع ذلك مل حيلّوا حىت أمتوا املناسك فال يعبأ بقول من خالفهم
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١٨٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أوه توضأ مث طاف بالبيت مث مل ل شيء بدأ به حني قدم أنأبو بكر  تكن عمرة مث حج
 رضي- ل شيء بدأ به الطواف بالبيت مث مل تكن عمرة مث عمر فكان أو - رضي اهللا عنه- 

ل شيء بدأ به الطواف فرأيته أو - رضي اهللا عنه- عثمان  مثل ذلك مث حج -اهللا عنه
بن امع أيب الزبري  عمرة مث معاوية وعبد اهللا بن عمر مث حججت تكنمل  مبالبيت ثُ

رأيت املهاجرين  ممل تكن عمرة ثُ مل شيء بدأ به الطواف بالبيت ثُلعوام فكان أوا
واألنصار يفعلون ذلك مث مل تكن عمرة مث آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر مث مل 
ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فال يسألونه وال أحد ممن مضى ما كانوا يبدءون 

ون وقد رأيت أمي وخاليت ف بالبيت مث ال حيلّأقدامهم من الطوا نيضعو نيبشيء ح
حني تقدمان ال تبتدئان بشيء أوهما ال حتالنل من البيت تطوفان به مث إن.  

١٦٤٢ - بعمرة فلما  ]١[ها أهلت هي وأختها والزبري وفالن وفالنوقد أخربتين أمي أن
  .]٢[مسحوا الركن حلوا

  باب وجوب الصفا واملروة وجعل من شعائر اهللا
  أرأيت: فقلت هلا -رضي اهللا عنها-سألت عائشة  :عن الزهري قال عروة - ١٦٣٤

                                                

 .مها عبد الرمحن بن عوف وعثمان بن عفان): وفالن وفالن( :قوله ]١[
مؤول بأنّ املراد طافوا وسعوا وحلقوا حلوا وحذفت ): فلما مسحوا الركن حلوا( :قوله ]٢[

  .ه املقدرات اختصاراً للعلم بِها كذا يف القسطالينهذ
ال حاجة إىل هذا التأويل بل املعىن أنهم كانوا متمتعني فلما مسحوا الركن وطافوا حلوا  :أقول

فاعتمرت أنا : ثُم أهلوا من العشي باحلج كما سيجيء يف أبواب العمرة عن أمساء أنها قالت
فلما مسحنا البيت أحللنا، ثُم أهللنا من العشي باحلج  وأخيت عائشة والزبري وفالن وفالن

فحاصل كالم عروة أنّ اإلحالل بعد الطواف إنما هو للتمتع كما فعلت أمي وخاليت وأيب فالن 
وفالن، وأما املفرد فال حيلّ ما مل تتم املناسك كما رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 .عمر وأمي وخاليت واملهاجرين واألنصار وسلم واخللفاء الثالثة ومعاوية وابن
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١٨٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿: قول اهللا تعاىل                                

        ﴾]أن ال يطوف بالصفا فواهللا ما على أحد جناح  ]١٥٨: البقرة
هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت  يا ابن أخي إنّ :بئس ما قلت :واملروة قالت

هما ولكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل أن يسلموا ال جناح عليه أن ال يطوف بِ
١[فكان من أهلّها عند املشلل يهلون ملناة الطاغية اليت كانوا يعبدون[ ج أن يتحر

عن ذلك  -اهللا عليه وسلم صلى- واملروة فلما أسلموا سألوا رسول اهللا يطوف بالصفا 
 ﴿: فأنزل اهللا ]٣[بالصفا واملروة ]٢[ا نتحرج أن نطوفا كنإن !يا رسول اهللا :قالوا

        ﴾]وقد  :-رضي اهللا عنها-قالت عائشة  ،اآلية ]١٥٨: البقرة
الطواف بينهما فليس ألحد أن يترك الطواف  - صلى اهللا عليه وسلم- هللا رسول ا سن

لعلم ما كنت مسعته ولقد اهذا  إنّ :فقال ]٤[بينهما مث أخربت أبا بكر بن عبد الرمحن
من ذكرت عائشة ممن كان يهل  ]٥[الناس إال من أهل العلم يذكرون أنّ مسعت رجاالً

فلما ذكر اهللا الطواف بالبيت ومل يذكر  مبناة كانوا يطوفون كلهم بالصفا واملروة
اهللا  بالصفا واملروة وإنّكنا نطوف  !يا رسول اهللا :الصفا واملروة يف القرآن قالوا

أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا تعاىل 
                                                

 .من األنصار): من أهل( :قوله ]١[
كراهية لذينك الصنمني وحبهم صنمهم الذي باملشلل وكان ذلك سنة ): طوفنأن ( :قوله ]٢[

 .يف آبائهم من أحرم ملناة مل يطف بني الصفا واملروة كذا يف القسطالين
خدمته ملعبود الغري وهو أساف ونائلة الكائنان  كيال تكون): بالصفا واملروة( :قوله ]٣[

 .لقريش على الصفا واملروة
 .بن احلارث بن هشام): أبا بكر بن عبد الرمحن( :قوله ]٤[
ممن كان : "وخربها وهو قوله" نّأ"االستثناء معترض بني اسم ): إالّ لناسانّ أ( :قوله ]٥[

 ".إخل... يهل
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١٨٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿: فأنزل اهللا تعاىل؟ واملروة              ﴾]قال  .اآلية ]١٥٨: البقرة
كانوا يتحرجون أن فأمسع هذه اآلية نزلت يف الفريقني كليهما يف الذين  :أبو بكر
هما أن يطوفوا بِ مث حترجوا ]٢[بالصفا واملروة والذين يطوفون ]١[اجلاهليةيف يطوفوا 

حىت ذكر ذلك ا اهللا تعاىل أمر بالطواف بالبيت ومل يذكر الصف يف اإلسالم من أجل أنّ
  .بعد ما ذكر الطواف بالبيت

  إخل... باب تقضي احلائض املناسك
 - صلى اهللا عليه وسلم- أهل النيب : قال - رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللا  -  ١٦٥١

صلى اهللا عليه وسلم-وليس مع أحد منهم هدي غري النيب  هو وأصحابه باحلج- 
صلى اهللا عليه - أهللت مبا أهل به النيب  :الوطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فق

أصحابه أن جيعلوها عمرة ويطوفوا مث  - صلى اهللا عليه وسلم-فأمر النيب  - وسلم
منياً  ]٣[ننطلق إىل مىن وذكر أحدنا يقطر :من كان معه اهلدي فقالوا يقصروا وحيلوا إالّ

استدبرت ما أهديت  استقبلت من أمري مالو  :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فبلغ النيب 
فنسكت املناسك  -رضي اهللا عنها-عائشة ولوال أن معي اهلدي ألحللت وحاضت 

يا رسول اهللا :طافت بالبيت قالتها مل تطف بالبيت فلما طهرت كلها غري أن! 
فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج معها  تنطلقون حبجة وعمرة وأنطلق حبج

إىل التنعيم فاعتمرت بعد احلج.  
                                                

 .كما ذكرت عائشة): اجلاهليةيف أن يطوفوا ( :قوله ]١[
 .كما ذكر ناس من أهل العلم): والذين يطوفون( :قوله ]٢[
حترجوا أن حيلوا فيجامعوا نسائهم فيذهبوا إىل مىن : يعين ):وذكر أحدنا يقطر( :قوله ]٣[

  نذهب عقيب اجلماع قليالً: وذكر أحدهم يقطر منياً مبالغة يف تقريب زمان اجلماع، يعين
ن اجلماع ومذاكرينا تقطر اآلن منياً واحلاصل أنا كنا كيف حنلّ مع حىت كأنا فرغنا اآلن م

ئم الشعث ينايف الترفه ويال أنّ احلج. 
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١٨٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فرتلت  ]١[كنا مننع عواتقنا أن خيرجن فقدمت امرأة: عن حفصة قالت -  ١٦٥٢
 صلى- من أصحاب رسول اهللا  ]٣[كانت حتت رجل ]٢[أختها قصر بين خلف فحدثت أنّ

ثنيت عشرة غزوة وكانت  - صلى اهللا عليه وسلم- قد غزا مع رسول اهللا  - اهللا عليه وسلم
ي الكلمى ونقوم على املرضى فسألت أخيتكنا نداو :غزوات قالت أخيت معه يف ست 

هل على إحدانا بأس إن مل يكن هلا جلباب  :فقالت -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
ها ولتشهد اخلري ودعوة املؤمنني فلما لتلبسها صاحبتها من جلبابِ :قال ؟أن ال خترج

ال تذكر  فقالت وكانت ،هاانسأل :ها أو قالتتسأل - رضي اهللا عنها-قدمت أم عطية 
 صلى- أمسعت رسول اهللا  :تفقل ]٤[بيباً :قالت إالّ أبداً - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

ذوات ولتخرج العواتق  :تفقالبيباً، نعم  :كذا وكذا قالت :يقول -اهللا عليه وسلم
عتزل تض فيشهدن اخلري ودعوة املسلمني واخلدور أو العواتق ذوات اخلدور واحلي

أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا :فقالت ،حلائضا :قلتض املصلى فاحلي.  
  باب أين يصلي الظهر يف يوم التروية؟

: قلت -رضي اهللا عنه-سألت أنس بن مالك  :عن عبد العزيز بن رفيع قال - ١٦٥٣
أين صلى الظهر والعصر يوم  -صلى اهللا عليه وسلم-أخربين بشيء عقلته عن النيب 

 :مث قال ،باألبطح :قال؟ ]٥[فأين صلى العصر يوم النفر :قلت، مبىن :قال ؟التروية
  .أمراؤك ]٦[افعل كما يفعل

                                                

 .مل تسم): امرأة( :قوله ]١[
 .أم عطية): أنّ أختها( :قوله ]٢[
 .مل يسم): رجل( :قوله ]٣[
 .ياء وياء املتكلم ألفاً كما يف رواية من عدا أبا ذر فأبدلت اهلمزة" بأيب"أصله ): بيبا( :قوله ]٤[
 .الرجوع من مىن): يوم النفر( :قوله ]٥[
 .حيث يصلون صلّ): يفعلافعل كما ( :قوله ]٦[
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١٨٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

  باب الصالة مبىن
 - صلى اهللا عليه وسلم- صليت مع النيب : قال - رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا  - ١٦٥٧

ركعتني مث  -رضي اهللا عنه-ركعتني ومع عمر  -رضي اهللا عنه-ركعتني ومع أيب بكر 
  .ي من أربع ركعتان متقبلتانفياليت حظّ ]١[لطرقتفرقت بكم ا

  م عرفةيوباب التهجري بالرواح 
كتب عبد امللك إىل احلجاج أن ال خيالف ابن عمر يف : عن سامل قال - ١٦٦٠
وأنا معه يوم عرفة حني زالت الشمس فصاح  -رضي اهللا عنه-فجاء ابن عمر  احلج

 ؟ما لك يا أبا عبد الرمحن :قالعند سرادق احلجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة ف
فأنظرين حىت  :نعم قال :قال ؟هذه الساعة :قال ،الرواح إن كنت تريد السنة :فقال

إن  :فقلت ،أفيض على رأسي مث أخرج فرتل حىت خرج احلجاج فسار بيين وبني أيب
فلما رأى  ]٢[كنت تريد السنة فاقصر اخلطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إىل عبد اهللا

  .صدق :بد اهللا قالذلك ع
  باب الوقوف بعرفة

 يل ح وحدثنا كنت أطلب بعرياً: قالحدثنا حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه  -  ١٦٦٤
: حدثنا سفيان عن عمرو مسع حممد بن جبري عن أبيه جبري بن مطعم قال: قالمسدد 

 فاًواق -صلى اهللا عليه وسلم-يل فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النيب  أضللت بعرياً
  .]٥[هاهنا ]٤[فما شأنه ]٣[هذا واهللا من احلمس :بعرفة فقلت

                                                

 .فممن دام على ما سن وممن أمت فجعلها أربعاً): كم الطرقب( :قوله ]١[
 كأنه يسأله ما عنده من العلم فيما قال سامل وهو كما قال أم ال؟): إىل عبد اهللا( :قوله ]٢[
 .القريش: يعين): من احلمس( :قوله ]٣[
 .صلى اهللا عليه وسلم): فما شأنه( :قوله ]٤[
  جار حنن: احلمس مل يكونوا يقفون بعرفة وكانوا يقولونبعرفة مع أنّ : أي): هاهنا( :قوله ]٥[
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١٩٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

  ]٢[ومجع ]١[باب الرتول بني عرفة
جيمع بني  -رضي اهللا عنهما-كان عبد اهللا بن عمر  :عن نافع قال - ١٦٦٨

املغرب والعشاء جبمع غري أنصلى اهللا عليه -بالشعب الذي أخذه رسول اهللا  ه مير
  .ي جبمعي حىت يصلّيتوضأ وال يصلّو ]٣[فيدخل فينتفض - وسلم

  إخل... بالسكينة صلى اهللا عليه وسلمباب أمر النيب 
صلى اهللا عليه -ه دفع مع النيب أن - رضي اهللا عنهما- حدثين ابن عباس  -  ١٦٧١
إلبل با ضرباً شديداً وراءه زجراً -صلى اهللا عليه وسلم-يوم عرفة فسمع النيب  - وسلم

 ليس باإليضاع الرب عليكم بالسكينة فإنّ !ها الناسأي :فأشار بسوطه إليهم وقال
﴿ أوضعوا أسرعوا  ﴾]ل بينكممن التخلّ ]٤٧: التوبة[ ]٤ ﴿          ﴾

  .بينهما ]٣٣: الكهف[
  باب اجلمع بني الصالتني باملزدلفة

 صلى- سول اهللا دفع ر: ه مسعه يقولأن - رضي اهللا عنهما- عن أسامة بن زيد  -  ١٦٧٢
 :من عرفة فرتل الشعب بال مث توضأ ومل يسبغ الوضوء فقلت له -اهللا عليه وسلم

الصالة أمامك فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ مث أقيمت الصالة فصلى  :قال ،الصالة
    .............................  إنسان بعريه يف مرتله مث أقيمت املغرب مث أناخ كلّ

                                                
 .اهللا فال خنرج من احلرم أو كما روي

 .لشأن وحاجة به): بني عرفة( :قوله ]١[
 .هو املزدلفة): ومجع( :قوله ]٢[
 .يستنجي: بفاء وضاد من االنتفاض كناية عن قضاء احلاجة يعين): فينتفض( :قوله ]٣[
: من متة احلديث ولكن قوله إيضاع ذكر قوله تعاىل" خاللكم"ليس ): خاللكم( :قوله ]٤[

﴿  ﴾]ر اخلالل فقال" أوضعوا: "فقال ]٤٧: التوبةفس التخلل بينكم، : أسرعوا ثُم
 .ثُم فسر آية أخرى مبناسبة لفظ اخلالل كما هو دأبه رمحه اهللا تعاىل، واهللا تعاىل أعلم
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١٩١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

  .]٢[ومل يصل بينهما ]١[الصالة فصلى
  نهما ومل يتطوعباب من مجع بي

 مجع -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أنّ األنصاري أيوب أبو حدثين -  ١٦٧٤
  .]٣[باملزدلفة والعشاء املغرب الوداع حجة يف

  واحدة منهما ن وأقام لكلّباب من أذّ
حج عبد اهللا  :مسعت عبد الرمحن بن يزيد يقول :حدثنا أبو إسحاق قال -  ١٦٧٥

 فأذن وأقام من ذلك فأمر رجالً املزدلفة حني األذان بالعتمة أو قريباًفأتينا  - رضي اهللا عنه- 
مث صلى املغرب وصلى بعدها ركعتني مث دعا بعشائه فتعشى مث أمر أرى فأذن وأقام 

 إنّ :من زهري مث صلى العشاء ركعتني فلما طلع الفجر قال إالّ ال أعلم الشكو :قال عمرو
هذه الصالة يف هذا املكان   يصلي هذه الساعة إالّكان ال -صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

مها صالتان حتوالن عن وقتها صالة املغرب بعد ما يأيت  :قال عبد اهللا ،من هذا اليوم
  .يفعله - صلى اهللا عليه وسلم- رأيت النيب  :قال ]٤[غ الفجررتالناس املزدلفة والفجر حني ي

  بليل فيقفون باملزدلفة باب من قدم ضعفة أهله
  .]٥[دعون ويقدم إذا غاب القمروي

  يقدم - رضي اهللا عنهما-وكان عبد اهللا بن عمر  :عن ابن شهاب قال سامل -  ١٦٧٦
                                                

 .العشاء): فصلى( :قوله ]١[
 .تطوعاً): بينهما( :قوله ]٢[
  . وقت العشاء): املزدلفة( :قوله ]٣[
غلس تغليساً : ناس هل طلع أم ال؟ يعينأأول ما يطلع الفجر حىت شك : أي): يرتغ( :قوله ]٤[

 .شديداً وفيه دليل إن شاء اهللا لنا معشر احلنفية يف إسفار الفجر، لكن تأمل
  .وطلع الفجر): إذا غاب القمر( :قوله ]٥[
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١٩٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

احلرام باملزدلفة بليل فيذكرون اهللا ما بدا هلم مث ضعفة أهله فيقفون عند املشعر 
يرجعون قبل أن يقف اإلمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر ومنهم 

 :يقول -رضي اهللا عنهما-قدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا اجلمرة وكان ابن عمر من ي
  .]١[-صلى اهللا عليه وسلم-أرخص يف أولئك رسول اهللا 

ها نزلت ليلة مجع عند املزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة أن عن أمساء - ١٦٧٩
هل غاب  !بينيا  :قالت مت ساعة ثُفصلّ ،ال :قلت ؟هل غاب القمر !يا بين :مث قالت
مضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت ففارحتلوا فارحتلنا  :قالت ،نعم :قلت ؟القمر

 إنّ !يا بين :قد غلسنا قالت ما أرانا إالّ ]٢[يا هنتاه :فصلت الصبح يف مرتهلا فقلت هلا
  .]٣[ن للظعنأذّ -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
صلى اهللا عليه -ذنت سودة النيب استأ: قالت -رضي اهللا عنها- عن عائشة  - ١٦٨٠
  .فأذن هلا ]٤[ليلة مجع وكانت ثقيلة ثبطة - وسلم
صلى اهللا - نزلنا املزدلفة فاستأذنت النيب : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٦٨١

وكانت امرأة بطيئة فأذن هلا فدفعت قبل  ]٥[سودة أن تدفع قبل حطمة الناس - عليه وسلم
-بحنا حنن مث دفعنا بدفعه فألن أكون استأذنت رسول اهللا حطمة الناس وأقمنا حىت أص

  .مفروح به ]٦[من يإلَ كما استأذنت سودة أحب -صلى اهللا عليه وسلم
                                                

 .الضعفة: يعين): أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]١[
 .يا فالنة): يا هنتاه( :قوله ]٢[
مجع ظعينة وهي اهلودج مث أطلق على املرأة الراكبة فيها إطالقاً السم ): أذن للظعن( :قوله ]٣[

 .احمللّ على احلال
  .بطيئة احلركة): ثبطة( :قوله ]٤[
 .وزمحتهم): حطمة الناس( :قوله ]٥[
 .مفروح بهشيء ): إىل من( :قوله ]٦[
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١٩٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

  باب مىت يصلي الفجر جبمع
صلى  - صلى اهللا عليه وسلم- ما رأيت النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا  -  ١٦٨٢
  .]٢[هاوصلى الفجر قبل ميقات ]١[ املغرب والعشاءصالتني مجع بني ها إالّغري ميقاتلصالة 
إىل  -رضي اهللا عنه-مع عبد اهللا  تخرج :عن عبد الرمحن بن يزيد قال - ١٦٨٣

صالة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما مث  فصلى الصالتني كلّ مكة مث قدمنا مجعاً
مث  يطلع الفجر مل :طلع الفجر وقائل يقول :صلى الفجر حني طلع الفجر قائل يقول

هاتني الصالتني حولتا عن وقتهما  إنّ :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  إنّ :قال
    .............................................................  ]٣[يف هذا املكان

                                                
كان عبد اهللا رضي اهللا تعاىل عنه من ألزم  :أقول): مجع بني املغرب والعشاء( :قوله ]١[

أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أنه كان يعد من أهل بيته صلى اهللا تعاىل عليه وآله 
ما : "يف دخوله عليه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم فقوله وسلم ومل يكن حيتاج إىل االستئذان

أدلّ دليل على أنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم مل " إخل... رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم
املزدلفة كما هو بيننا معشر احلنفية وفيه دليل أيضاً : جيمع بني الصالتني إالّ باجلمع، أعين

  .مل فافهمعلى اإلسفار كما مر، لكن فيه تأ
إرشاد "ثُم رأيت بعد حتريري هذا اهلامش يف كتاب : - غفر اهللا له- قال العبد الضعيف 

احتج احلنفية بقول ابن مسعود : للعالمة القسطالين آثراً عن اإلمام النووي أنه قال" الساري
  .خلإ... أنه مفهوم وهم ال يقولون به: وجوابه: هذا على منع اجلمع يف السفر، ثُم قال

ليس كما فهمتم إنما املفهوم إثبات اجلمع يف هاتني، وأما أنه مل جيمع يف غريمها  :أقول
قالوا مبفهوم االستثناء " اهلداية"فمنطوق كما قررت وحررت مع أنّ احملققني منا كصاحب 

 .وهذا مشى مين على طريق ايب وإالّ فليس فيه كالم كما ألقينا عليك
  .غلس: املستحب يعين): ميقاتها( :قوله ]٢[
  .املزدلفة: يعين): يف هذا املكان( :قوله ]٣[

  وفيه إلزام على الشافعية القائلني باملفهوم فإنه يدلّ مبفهومه على عدم التحويل يف غري هذا :أقول
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١٩٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

مث  هذه الساعة ]٢[حىت يعتموا وصالة الفجر والعشاء فال يقدم الناس مجعاً ]١[املغرب
فما أدري أقوله أمري املؤمنني أفاض اآلن أصاب السنة  لو أنّ :مث قال ،وقف حىت أسفر

  .فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة يوم النحر - رضي اهللا عنه- كان أسرع أم دفع عثمان 
  باب مىت يدفع من مجع

- شهدت عمر  :مسعت عمرو بن ميمون يقول: قالعن أيب إسحاق  - ١٦٨٤

املشركني كانوا ال يفيضون  إنّ :صلى جبمع الصبح مث وقف فقال -رضي اهللا عنه
خالفهم  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  وأنّ ]٣[أشرق ثبري :الشمس ويقولونحىت تطلع 

  .مث أفاض قبل أن تطلع الشمس
  إخل... باب التلبية والتكبري

كان ردف النيب  - رضي اهللا عنه- أسامة  أنّ - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ١٦٨٦
املزدلفة إىل مىن من عرفة إىل املزدلفة مث أردف الفضل من  - صلى اهللا عليه وسلم- 

  .يليب حىت رمى مجرة العقبة - صلى اهللا عليه وسلم- مل يزل النيب  :]٤[فكالمها قال :قال
﴿باب               ...إخل ﴾  

  ]٥[ عن املتعة -رضي اهللا عنهما-سألت ابن عباس  :أبو مجرة قالأخربنا  - ١٦٨٨
                                                

 .املكان لكن هلم عنه جواب يظهر لك بتأمل، وله دفع يستبني بإمعان كامل
 .مفعول أعين): املغرب( :قوله ]١[
 ".املغرب"معطوف على ): وصالة الفجر( :قوله ]٢[
بطلوع الشمس فهو كناية عن طلوعها تتمته كيما : أي أشرق ثبرياسم جبل ): ثبري( :قوله ]٣[

 .نغري، رواه مسلم
 .بالتثنية كما هو الظاهر" قاال"كذا األربعة ولغريهم ): قالفكالمها ( :قوله ]٤[
  هنا متعة احلج بشهادة السياق وإن كان ابن عباس قائالً ملتعةاملراد ها): عن املتعة( :قوله ]٥[
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١٩٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

 ،يف دم ]١[فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك :عن اهلدي فقال ها وسألتهفأمرين بِ
مربور ومتعة  ينادي حج إنساناً كرهوها فنمت فرأيت يف املنام كأنّ ناساً وكأنّ :قال

صلى - اهللا أكرب سنة أيب القاسم  :فحدثته فقال - رضي اهللا عنهما- متقبلة فأتيت ابن عباس 
  .مربور عمرة متقبلة وحج :ير وغندر عن شعبةوقال آدم ووهب بن جر، - اهللا عليه وسلم

  باب ركوب البدن
]٢[           ﴿: لقوله

     ]٣ [

  ﴾٤[إىل قوله[ :﴿  ﴾ ]مسيت  :قال جماهد ]٣٧- ٣٦: جاحل
اهللا بالبدن من غين أو فقري وشعائر  ]٥[ها القانع السائل واملعتر الذي يعترالبدن لبدنِ

وجبت سقطت إىل  :من اجلبابرة يقال ]٦[عتقه استعظام البدن واستحساا والعتيق
  .األرض ومنه وجبت الشمس

  باب من ساق البدن معه
 متتع رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنهما- ابن عمر  عن سامل بن عبد اهللا أنّ - ١٦٩١

يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج وأهدى فساق معه اهلدي  -صلى اهللا عليه وسلم-
 ]٧[أهلّ مثُ ،فأهل بالعمرة -صلى اهللا عليه وسلم-من ذي احلليفة وبدأ رسول اهللا 

                                                
 . النكاح أيضاً

 .سبعة يف بقرة أو جزور): أو شاة أو شرك( :قوله ]١[
 .إذا حنرمتوها): فاذكروا( :قوله ]٢[
 .قائمات على ثالث قوائم معقولة يدها اليسرى أو رجلها اليسرى): صواف( :قوله ]٣[

 .]٣٦: احلج[﴾      ﴿): ىل قولهفإذا وجبت إ( :قوله ]٤[
  .يطيف: أي): يعتر( :قوله ]٥[
﴿): والعتيق عتقه( :قوله ]٦[        ﴾]٢٩: احلج[.  
  .وقرن): أهل( :قوله ]٧[
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١٩٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

بالعمرة إىل -صلى اهللا عليه وسلم-فتمتع الناس مع النيب  باحلجفكان من الناس   احلج
مكة  -صلى اهللا عليه وسلم-من أهدى فساق اهلدي ومنهم من مل يهد فلما قدم النيب 

ه يقضي حجشيء حرم منه حىت من  ه ال حيلّمن كان منكم أهدى فإن :قال للناس
يقصر وليحلل مث ليهل لومن مل يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة و

د هدياًفمن مل جي باحلج وسبعة إذا رجع إىل أهله فطاف  فليصم ثالثة أيام يف احلج
فركع حني  ل شيء مث خب ثالثة أطواف ومشى أربعاًحني قدم مكة واستلم الركن أو

فطاف بالصفا  ]١[م فانصرف فأتى الصفاقضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلّ
ه وحنر هديه يوم حىت قضى حجواملروة سبعة أطواف مث مل حيلل من شيء حرم منه 

شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول اهللا  من كلّ النحر وأفاض فطاف بالبيت مث حلّ
  .من أهدى وساق اهلدي من الناس - صلى اهللا عليه وسلم- 

صلى اهللا عليه -أخربته عن النيب  -رضي اهللا عنها-عائشة  وعن عروة أنّ - ١٦٩٢
احلج فتمتع الناس معه مبثل الذي أخربين سامل عن بالعمرة إىل  ]٢[يف متتعه - وسلم

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما-ابن عمر 
  باب من اشترى اهلدي من الطريق

أقم : ألبيه - رضي اهللا عنهم- قال عبد اهللا بن عبد اهللا بن عمر  :عن نافع قال -  ١٦٩٣
٣[نهاأميي ال فإن[ عن البيت أن تصد]صلى اهللا -أفعل كما فعل رسول اهللا  نإذ :لقا، ]٤

فأنا  ]٢١: األحزاب[ ﴾        ﴿: وقال - عليه وسلم
ثُ :قال ،بالعمرة ي قد أوجبت على نفسي العمرة فأهلّأشهدكم أنخرج حىت إذا كان  م

                                                

 .شارة إىل تقدمي طواف الصفافيه إ): فأتى الصفا( :قوله ]١[
 .أرادوا به القران): يف متتعه( :قوله ]٢[
  .كما لغري أيب ذر والسيلمي وابن عساكر" أمينها "إمالة ): أمينهاال ( :قوله ]٣[
  .لقتال ابن الزبري): تصد عن البيت( :قوله ]٤[
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١٩٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "نة العلميةاملدي" :جملس  )   (  

واحد مث اشترى اهلدي  والعمرة إالّ جما شأن احل :والعمرة وقال باحلج بالبيداء أهلّ
  .]١[منهما مجيعاً حلّأحىت  فلم حيلّ واحداً فطاف هلما طوافاًمكة من قديد مث قدم 

  وقلد بذي احلليفة مث أحرم ]٢[باب من أشعر
إذا أهدى من املدينة قلده وأشعره بذي  -رضي اهللا عنهما-كان ابن عمر  :وقال نافع

ووجهها قبل القبلة باركة ]٥[بالشفرة ]٤[األمين ]٣[سنامه احلليفة يطعن يف شق.  
صلى اهللا عليه -خرج النيب : عن املسور بن خمرمة ومروان قاال -  ١٦٩٤- ١٦٩٥
قلد زمن احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه حىت إذا كانوا بذي احلليفة  - وسلم
  .وأحرم بالعمرة هاهلدي وأشعر -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  قلّد القالئد بيده باب من
١٧٠٠  - زياد بن أيب سفيان كتب إىل  أنّ ها أخربتهعن عمرة بنت عبد الرمحن أن
 من أهدى هدياً :قال - رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عباس  إنّ -رضي اهللا عنها- عائشة 

رضي اهللا -فقالت عائشة  :حرم عليه ما حيرم على احلاج حىت ينحر هديه قالت عمرة
صلى اهللا عليه -أنا فتلت قالئد هدي رسول اهللا  ،كما قال ابن عباسليس  :- عنها
ها مع أيب فلم بيديه مث بعث بِ -صلى اهللا عليه وسلم-قلدها رسول اهللا  مبيدي ثُ - وسلم

 .]٦[ه اهللا له حىت حنر اهلديشيء أحلّ -صلى اهللا عليه وسلم- حيرم على رسول اهللا 
                                                

 .وذاك ألنه كان قارناً): حلّ منهما مجيعاًأ( :قوله ]١[
 .اهلدي): شعرمن أ( :قوله ]٢[
 .     : سنام): سنامه( :قوله ]٣[
 .صفة شق): األمين( :قوله ]٤[

 .     ): بالشفرة( :قوله ]٥[
  .غاية للمنفي ال للنفي): حىت حنر اهلدي( :قوله ]٦[
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١٩٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب تقليد النعل
 رأى رجالً - صلى اهللا عليه وسلم- نيب اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٧٠٦

راكبها  ]٢[فلقد رأيته: ]١[قال ،اركبها :قال ،ها بدنةإن :قال ،اركبها :قالفيسوق بدنة 
 عثمانأخربنا تابعه حممد بن بشار ، والنعل يف عنقها - صلى اهللا عليه وسلم- يساير النيب 

رضي اهللا -عن حيىي عن عكرمة عن أيب هريرة  علي بن املباركحدثنا : قالبن عمر 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -عنه

  للبدن ]٣[باب اجلالل
 - صلى اهللا عليه وسلم-أمرين رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن علي  - ١٧٠٧
وجبلودها ]٤[ق جبالل البدن اليت حنرتأن أتصد.  

  باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
عام حجة احلرورية  احلج -رضي اهللا عنهما-أراد ابن عمر  :ن نافع قالع - ١٧٠٨

الناس كائن بينهم قتال وخناف أن  إنّ :فقيل له -رضي اهللا عنهما-يف عهد ابن الزبري 
  ﴿: يصدوك فقال          ﴾ ]أصنع  نإذ ]٢١:األحزاب

 أوجبت عمرة حىت كانقد ي أشهدكم أن - لى اهللا عليه وسلمص- رسول اهللا كما صنع 
ي قد مجعت حجة واحد أشهدكم أن والعمرة إالّ ما شأن احلج :قال ،بظاهر البيداء

ومل واملروة قدم فطاف بالبيت وبالصفا حني اشتراه  مقلداً هدياً ]٥[مع عمرة وأهدى
                                                

 .أبو هريرة): قال( :قوله ]١[
 .رالرجل املذكو: أي): فلقد رأيته( :قوله ]٢[
 .مجع جلّ ما يوضع على ظهور الدواب): اجلالل( :قوله ]٣[
  .كلم املعروف جاءت بِهما الروايةعلى صيغة الواحدة اهولة أو املت): حنرت( :قوله ]٤[
 .ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما): وأهدى( :قوله ]٥[
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١٩٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ورأى أن قد حلق وحنر يزد على ذلك ومل حيلل من شيء حرم منه حىت يوم النحر ف
  .- صلى اهللا عليه وسلم- كذلك صنع النيب  :قال مثُ ،لحج والعمرة بطوافه األوللقضى طوافه 

باب ذبح الرجل البقر عن نساءه من غري أمرهن  
 -رضي اهللا عنها-مسعت عائشة  :عن عمرة بنت عبد الرمحن قالت - ١٧٠٩
خلمس بقني من ذي القعدة ال  -صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع رسول اهللا : تقول

من مل يكن  - صلى اهللا عليه وسلم-فلما دنونا من مكة أمر رسول اهللا  احلج نرى إالّ
فدخل علينا يوم النحر  :قالت ،معه هدي إذا طاف وسعى بني الصفا واملروة أن حيل

 ،عن أزواجه -صلى اهللا عليه وسلم-حنر رسول اهللا  :قال ؟ما هذا :فقلت ،بلحم بقر
  .باحلديث على وجهه ]١[أتتك :فذكرته للقاسم فقال :حيىي قال

  مبىن صلى اهللا عليه وسلمباب النحر يف منحر النيب 
 هديه من مجع من آخركان يبعث بِ - رضي اهللا عنهما-ابن عمر  عن نافع أنّ -  ١٧١١

 ]٢[مع حجاج فيهم احلر -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا الليل حىت يدخل به منحر 
  .لوكواملم

  باب من حنر بيده
بيده  -صلى اهللا عليه وسلم-وحنر النيب : عن أنس وذكر احلديث قال - ١٧١٢

  .]٣[وضحى باملدينة كبشني أملحني أقرنني خمتصراً بدن قياماً ةسبع
  ]٤[باب حنر اإلبل مقيدة

  أتى على رجل -رضي اهللا عنهما- رأيت ابن عمر  :عن زياد بن جبري قال - ١٧١٣
                                                

 .عمرة): أتتك( :قوله ]١[
 .بعث اهلدي مع األحرار دون العبيد مراده أنه ال يشترط): فيهم احلر( :قوله ]٢[
 .رواه): خمتصراً( :قوله ]٣[
 .املعقولة بأرسانِها): ةحنر اإلبل مقيد( :قوله ]٤[
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٢٠٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

، -صلى اهللا عليه وسلم-حممد  ]١[مقيدة سنة ابعثها قياماً :ه ينحرها قالقد أناخ بدنت
  .أخربين زياد: قالوقال شعبة عن يونس 

  باب حنر البدن قائمة
وقال ابن عباس  ،-صلى اهللا عليه وسلم-سنة حممد  :- رضي اهللا عنهما- وقال ابن عمر 

  .]٢[قياماً ]٣٦: احلج[﴾ ﴿: -رضي اهللا عنهما-
 الظهر باملدينة - صلى اهللا عليه وسلم- صلى النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن أنس  -  ١٧١٤

ها فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني فبات بِ
فلما دخل مكة أمرهم أن حيلوا وحنر النيب  هما مجيعاًويسبح فلما عال على البيداء لىب بِ

  .وضحى باملدينة كبشني أملحني أقرنني بدن قياماً ةسبع بيده -صلى اهللا عليه وسلم-
  باب ال يعطي اجلزار من اهلدي شيئاً

فقمت  -صلى اهللا عليه وسلم-بعثين النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن علي  - ١٧١٦
 :قال سفيانو على البدن فأمرين فقسمت حلومها مث أمرين فقسمت جالهلا وجلودها

رضي اهللا -عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن علي حدثين عبد الكرمي عن جماهد 
أن أقوم على البدن وال أعطي عليها  -صلى اهللا عليه وسلم-أمرين النيب  :قال -عنه
  .]٣[هايف جزارت شيئاً

  باب
﴿                

                                                

  .متبعة): ةسن( :قوله ]١[
﴿: يف تفسري قوله تعاىل): صواف قياماً( :قوله ]٢[ ﴾ ]٣٦: احلج[.  
إذا اشترط شيء من حلومها أجرة : لةيف أجرة جزارتها، واملسأ: أي): رتهازايف ج( :قوله ]٣[

  .وأعطى أجرة أو صدقة فال بأس به جزارتها، أما إذا مل يشترط
  .ومبا ذكر العبد الضعيف يعلم ما يف الترمجة من التقصري :أقول
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٢٠١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

                            إىل قوله ﴾: 
﴿     ﴾]يتصدق وقال وما  ]٢[وما يأكل من البدن ]٣٠: احلج[ ]١

 ]٤] [٣[ال يؤكل من جزاء الصيد -رضي اهللا عنهما- أخربين نافع عن ابن عمر :عبيد اهللا
  .يأكل ويطعم من املتعة :والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وقال عطاء

حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن ابن جريج حدثنا عطاء مسع جابر بن عبد  -  ١٧١٩
فرخص  ]٥[كنا ال نأكل من حلوم بدننا فوق ثالث مىن: يقول -رضي اهللا عنهما-اهللا 

قلت : قال ،كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا :فقال -صلى اهللا عليه وسلم- لنا النيب
  .ال :قال ؟أقال حىت جئنا املدينة :لعطاء
خرجنا مع : تقول -رضي اهللا عنها-مسعت عائشة  :حدثتين عمرة قالت - ١٧٢٠

حىت إذا  احلج خلمس بقني من ذي القعدة وال نرى إالّ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
من مل يكن معه هدي إذا طاف  -صلى اهللا عليه وسلم-من مكة أمر رسول اهللا دنونا 

 ،فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر :-رضي اهللا عنها-قالت عائشة  ،حيلّأن بالبيت 
  فذكرت :قال حيىي ،عن أزواجه - صلى اهللا عليه وسلم- ذبح النيب  :فقيل ؟ما هذا :فقلت

                                                

﴿): إىل قوله فهو خري له( :قوله ]١[                  

                             

                                

           ﴾]٣٠-٢٧:احلج[.  
 .كما وردت به الكرمية): يأكل من البدن( :قوله ]٢[
ال يأكل املالك من الذي جعله جزاء الصيد من : أي): ال يؤكل من جزاء الصيد( :قوله ]٣[

 .رم وال من املنذور بل جيب التصدق بِهما وهو قول مالكاحل
 .رجل حمرم صاد فوجب عليه الدم بذلك فال يأكل من ذلك الدم: أي): جزاء الصيد( :قوله ]٤[

  .الثالث اليت يقام فيها مبىن): مىن( :قوله ]٥[
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٢٠٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .ديث على وجههباحل ]١[أتتك :للقاسم فقالهذا احلديث 
  باب الذبح قبل احللق

 - صلى اهللا عليه وسلم-سئل النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٧٢١
  .ال حرج ال حرج :قال ]٢[عمن حلق قبل أن يذبح وحنوه

 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رجل للنيب : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ١٧٢٢
 :قال ،ال حرج :قال ،حلقت قبل أن أذبح :قال ،ال حرج :قال ،]٣[زرت قبل أن أرمي

الرازي عن ابن خثيمبن سليمان وقال عبد الرحيم . ال حرج :قال ،قبل أن أرمي ذحبت: 
وقال  ،- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنهما- أخربين عطاء عن ابن عباس 

صلى اهللا عليه - عن النيب  حدثين ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس :القاسم بن حيىي
   أراه عن وهيب حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس  :وقال عفان ،- وسلم

وقال محاد عن قيس بن سعد وعباد  .- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنهما- 
  .- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- بن منصور عن عطاء عن جابر 

 :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- سئل النيب : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ١٧٢٣
ال حرج :قال ،حلقت قبل أن أحنر :قالف ،ال حرج :فقال، ]٥[بعد ما أمسيت ]٤[رميت.  
صلى اهللا -قدمت على رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب موسى  - ١٧٢٤

 :قلت ؟مبا أهللت :قال ،نعم :لتق ؟أحججت :وهو بالبطحاء فقال -عليه وسلم
أحسنت انطلق فطف  :قال، ف-صلى اهللا عليه وسلم-لبيك بإهالل كإهالل النيب 

                                                

  .عمرة): فقل أتتك( :قوله ]١[
  .من ترك الترتيب املسنون): وحنوه( :قوله ]٢[

  .طفت طواف الزيارة): زرت قبل أن أرمي( :قوله ]٣[
 .السائل): رميت: فقال( :قوله ]٤[
 .املساء من بعد الزوال إىل الغروب): بعد ما أمسيت( :قوله ]٥[
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٢٠٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أهللت  مثُ ]١[امرأة من نساء بين قيس ففلت رأسي أتيت مبالبيت وبالصفا واملروة ثُ
إن  :فذكرته له فقال -رضي اهللا عنه-باحلج فكنت أفيت به الناس حىت خالفة عمر 

 -صلى اهللا عليه وسلم-ه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول اهللا ذ بكتاب اهللا فإننأخ
  .هحىت بلغ اهلدي حملّ مل حيلّ -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  فإنّ

  ]٢[باب من لبد رأسه عند اإلحرام وحلق
ما شأن الناس  !يا رسول اهللا: ها قالتأن -رضي اهللا عنهم-عن حفصة  - ١٧٢٥

ي لبدت رأسي وقلدت هديي فال إن :قال ؟بعمرة ومل حتلل أنت من عمرتكوا حلّ
  .حىت أحنر أحلّ

  باب احللق والتقصري عند اإلحالل
صلى اهللا -رسول اهللا  ]٣[قصرت عن: قال -رضي اهللا عنهم-عن معاوية  - ١٧٣٠

  .]٥[مبشقص ]٤[-عليه وسلم
  إخل... باب إذا أرمى بعد ما أمسى

قيل له  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -ضي اهللا عنهمار- عن ابن عباس  - ١٧٣٤
  .ال حرج :فقال ]٦[يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي والتأخري

                                                

 .فتشت القمل: مثل دعت أي" فَلَت): "ففلت رأسي( :قوله ]١[
ديث وجرى على عادته بعده عند اإلحالل ومل يذكره يف احل): عند اإلحرام وحلق( :قوله ]٢[

من ترك بعض الترمجة ألمور قد مضت اإلشارة أو التصريح إليها مراراً، والباب الثاين اآليت 
 .كالفصل من هذا الباب كما سبق يف كثري من األبواب

 .شعر): عن( :قوله ]٣[
 .يوم النحر): رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٤[
 .عريضسهم ذي نصل ): مبشقص( :قوله ]٥[
 .يف هؤالء): والتأخري( :قوله ]٦[
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٢٠٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[باب رمي اجلمار
يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك  ]٢[-صلى اهللا عليه وسلم-رمى النيب  :وقال جابر
  .]٣[بعد الزوال
 :قال ؟]٤[مىت أرمي اجلمار -  عنهمارضي اهللا- سألت ابن عمر  :عن وبرة قال -  ١٧٤٦

  .كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا :قال ،إذا رمى إمامك فارمه فأعدت عليه املسألة
  باب رمي اجلمار من بطن الوادي

يا  :من بطن الوادي فقلت ]٥[رمى عبد اهللا :بن يزيد قالا عن عبد الرمحن -  ١٧٤٧
والذي ال إله غريه هذا مقام الذي  :فقال ،قهاها من فويرمون ناساً إنّ !أبا عبد الرمحن

حدثنا  :وقال عبد اهللا بن الوليد، -صلى اهللا عليه وسلم- ]٦[أنزلت عليه سورة البقرة
  .هذاسفيان حدثنا األعمش بِ

  باب رمي اجلمار بسبع حصيات
جعل البيت  ]٧[ه انتهى إىل اجلمرة الكربىأن -رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا  - ١٧٤٨
هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة  :ره ومىن عن ميينه ورمى بسبع وقالعن يسا
  .- صلى اهللا عليه وسلم-البقرة 

  باب يكبر مع كلّ حصاة
    ................  :مسعت احلجاج يقول على املنرب :حدثنا األعمش قال -  ١٧٥٠

                                                

 .رمي اجلماروقت ): رمي اجلمار( :قوله ]١[
 .رمي مجرة العقبة: أي): النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٢[
 .اجلمار أيام التشريق): ذلك بعد الزوال( :قوله ]٣[
 .أيام التشريق غري يوم النحر): مىت أرمي اجلمار( :قوله ]٤[
 .ابن مسعود :)رمى عبد اهللا: لقا( :قوله ]٥[
 .خصصها بالذكر؛ ألنّ كثرياً من أحكام احلج فيها): سورة البقرة( :قوله ]٦[
 .مجرة العقبة): اجلمرة الكربى( :قوله ]٧[
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٢٠٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ذكر تذكر فيها البقرة والسورة اليت يذكر فيها آل عمران والسورة اليت تاليت  ]١[السورة
ه كان حدثين عبد الرمحن بن يزيد أن :فذكرت ذلك إلبراهيم فقال :قال ،النساءفيها 

الوادي حىت إذا  ]٢[حني رمى مجرة العقبة فاستبطن -رضي اهللا عنه-مع ابن مسعود 
 :قال مثُ ،حصاة فرمى بسبع حصيات يكرب مع كلّ ]٥[اعترضها ]٤[بالشجرة ]٣[حاذى

  .- صلى اهللا عليه وسلم- ذي أنزلت عليه سورة البقرة والذي ال إله غريه قام ال ]٦[من هاهنا
  ]٧[باب من رمى مجرة العقبة ومل يقف

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  ]٨[قاله ابن عمر
  ]٩[ويسهلمستقبل القبلة باب إذا رمى اجلمرتني يقوم 

ه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع أن -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ١٧٥١
ثُ ،حصاة ر على إثر كلّحصيات يكبحىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة  ]١٠[يتقدم م

                                                
سورة البقرة وسورة آل عمران : وكان يتحرج أن يقول): يقول على املنرب السورة( :قوله ]١[

العلماء ووردت به مجة من األحاديث وقال به مجهور وقد كرهه شرذمة من  ،وسورة النساء
   .العلماء، ثُم وقع عليه اإلمجاع مل يكرهه أحد من األئمة األربعة، واهللا أعلم بالصواب

 .قام بباطنه: أي): فاسبتطن( :قوله ]٢[
 .قابلها: أي): إذا حاذى( :قوله ]٣[
 .اليت كانت هناك): بالشجرة( :قوله ]٤[
 .أتاها من عرضها): هااعترضت( :قوله ]٥[
 .اآليت" قام"متعلق ): ثُم قال من هاهنا( :قوله ]٦[
 .عندها): ومل يقف( :قوله ]٧[
 .يعين؛ عدم الوقوف عندها كما يف احلديث اآليت): قاله ابن عمر( :قوله ]٨[
يرمي فيرتل أرضا : إذا قصد السهل من األرض أي" أسهل"مضارع من ): ويسهل( :قوله ]٩[

 .بطن الوادي فيقوم فيها مستقبل القبلة، واهللا أعلمسهالً من 
 .ويرتل من بطن الوادي): ثُم يتقدم( :قوله ]١٠[
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٢٠٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يأخذ ذات الشمال فيسهل  مثُ ،ويدعو ويرفع يديه مث يرمي الوسطى فيقوم طويالً
يرمي مجرة ذات العقبة  مثُ ،ويرفع يديه ويقوم طويالًمث يدعو ويقوم مستقبل القبلة 

صلى اهللا - هكذا رأيت النيب  :قوليوينصرف  ممن بطن الوادي وال يقف عندها ثُ
  .يفعله -عليه وسلم

  ]٣[واحللق قبل اإلفاضة ]٢[بعد رمي اجلمار ]١[باب الطيب
 ]٤[أنه مسع أباهوكان أفضل أهل زمانه  حدثنا عبد الرمحن بن القاسم - ١٧٥٤

طيبت رسول : تقول -رضي اهللا عنها- مسعت عائشة  :يقولوكان أفضل أهل زمانه 
قبل أن يطوف  بيدي هاتني حني أحرم وحلله حني أحلّ -عليه وسلم صلى اهللا-اهللا 

  .وبسطت يديها
  باب إذا حاضت املرأة بعد ما أفاضت

 - رضي اهللا عنهما- أهل املدينة سألوا ابن عباس  عن عكرمة أنّ -  ١٧٥٩- ١٧٥٨
قول  ]٥[ندعفال نأخذ بقولك  :قالوا ،تنفر :قال هلم ،حاضت معن امرأة طافت ثُ

لوا فقدموا املدينة فسألوا فكان فيمن سألوا أم سليم ئإذا قدمتم املدينة فس :قال ،زيد
  .رواه خالد وقتادة عن عكرمة فذكرت حديث صفية

 - صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع النيب : قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ١٧٦٢
الصفا  فطاف بالبيت وبني - صلى اهللا عليه وسلم-فقدم النيب  احلج وال نرى إالّ

واملروة ومل حيل وكان معه اهلدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل 
                                                

 .املستعمل): الطيب( :قوله ]١[
 .يوم النحر): اجلمار( :قوله ]٢[
 .فاضةاإلطواف ): قبل اإلضافة( :قوله ]٣[
 .قاسم بن حممد): أنه مسع أباه( :قوله ]٤[
 .صب جواب النفيبالن): فندع( :قوله ]٥[
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٢٠٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

منهم من مل يكن معه اهلدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كان ليلة 
 :قال ،أصحابك يرجع حبج وعمرة غريي كلّ !يا رسول اهللا :احلصبة ليلة النفر قالت

فاخرجي مع أخيك إىل التنعيم  :قال ]١[بلى :تما كنت تطوفني بالبيت ليايل قدمنا قل
فخرجت مع عبد الرمحن إىل التنعيم  ]٢[فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا
عقرى  :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي

فال بأس انفري  :قال ،بلى :قالت ؟أما كنت طفت يوم النحر ،ك حلابستناحلقى إن
 :قلت :وقال مسدد، وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبطعلى أهل مكة  قيته مصعداًفل

  .ال :يف قولهجرير عن منصور  ]٣[ال تابعه
  ]٥[باألبطح ]٤[باب من صلى العصر يوم النفر

رضي اهللا -أنس بن مالك  قتادة حدثه أنّ أخربين عمرو بن احلارث أنّ - ١٧٦٤
ه صلى الظهر والعصر واملغرب أن -ليه وسلمصلى اهللا ع-عن النيب  حدثه -عنه

  .ركب إىل البيت فطاف به مثُ ]٦[والعشاء ورقد رقدة باحملصب
  ]٧[باب احملصب

  صلى اهللا- يرتله النيب  مرتالً ]٨[ما كانإن: قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ١٧٦٥
                                                

 ".ال"ما كنت أطوف قاله العالمة ابن حجر، واألظهر رواية ): بلى: قلت( :قوله ]١[
 .بالنصب على الظرفية): مكان كذا وكذا( :قوله ]٢[
 ".بلى: قلت: "مكان قوهلا): تابعهال  :قلت( :قوله ]٣[
 .من مىن): يوم النفر( :قوله ]٤[
 .هو احملصب): باألبطح( :قوله ]٥[
 .معطوف عليه وبه املطابقة بالترمجة" صلى ورقد: "متعلق بقوله): باحملصب( :قوله ]٦[
احملصب، األبطح، البطحاء، : مكان متسع بني مكة ومىن وله أمساء): احملصب( :قوله ]٧[

 .وخيف بين كنانة حيث تقاسم الكفار على الكفر
 .ناسك احلجليس الرتول باألبطح من م: يعين): إمنا كان: قالت( :قوله ]٨[
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٢٠٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .عين األبطحت ليكون أمسح خلروجه - عليه وسلم
  أن يدخل مكةباب الرتول بذي طوى قبل 

  .إذا رجع من مكة ]١[نزول البطحاء اليت بذي احلليفةو
كان يبيت بذي طوى بني  -رضي اهللا عنهما-ابن عمر  عن نافع أنّ - ١٧٦٧
مل  أو معتمراً يدخل من الثنية اليت بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجاً مثُ ،الثنيتني

كن األسود فيبدأ به مث يطوف عند باب املسجد مث يدخل فيأيت الر ينخ ناقته إالّ
مث ينطلق قبل أن يرجع إىل سجدتني مث ينصرف فيصلي  مشياً وأربعاً سعياً ثالثاً سبعاً

أو العمرة أناخ  عن احلج ]٢[مرتله فيطوف بني الصفا واملروة وكان إذا صدر
  .هاينيخ بِ -صلى اهللا عليه وسلم-بالبطحاء اليت بذي احلليفة اليت كان النيب 

عن احملصب فحدثنا  ]٣[سئل عبيد اهللا :حدثنا خالد بن احلارث قال - ١٧٦٨
وعمر وابن عمر  -صلى اهللا عليه وسلم-ها رسول اهللا نزل بِ :عن نافع قال ]٤[عبيد اهللا

 احملصب الظهر والعصر :ها يعينكان يصلي بِ - رضي اهللا عنهما- ابن عمر  وعن نافع أنّ
يف العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك  ال أشك :قال خالد ،واملغرب :أحسبه قال

  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 
  باب التجارة أيام املوسم والبيع يف أسواق اجلاهلية

: -رضي اهللا عنهما-قال ابن عباس  :أخربنا ابن جريج قال عمرو بن دينار - ١٧٧٠
    .............................................................  ]٥[كان ذو ااز

                                                

 .احترز به عن بطحاء احملصب): اليت بذي احلليفة( :قوله ]١[
 .رجع): إذا صدر( :قوله ]٢[
 .العمري رضي اهللا تعاىل عنه): عبيد اهللا( :قوله ]٣[
 .املذكور): عبيد اهللا( :قوله ]٤[
  . بفتح امليم بلفظ مقابل احلقيقة): ذو املُجاز( :قوله ]٥[
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٢٠٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب املناسك )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :هم كرهوا ذلك حىت نزلتكأنيف اجلاهلية فلما جاء اإلسالم  ]٢[متجر الناس ]١[وعكاظ
﴿        ﴾]١٩٨: البقرة[ يف مواسم احلج]٣[.  

  من احملصب ]٤[باب االدالج
ما  :حاضت صفية ليلة النفر فقالت: قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٧٧٢
عقرى حلقى أطافت يوم  :-هللا عليه وسلمصلى ا-قال النيب  ،حابستكم أراين إالّ

حدثنا حماضر  ]٥[وزادين حممد :قال أبو عبد اهللا. فانفري :قال ،نعم :قيل ؟النحر
خرجنا  :قالت -رضي اهللا عنها-حدثنا األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عائشة 

 لّفلما قدمنا أمرنا أن حن احلج ال نذكر إالّ -صلى اهللا عليه وسلم-مع رسول اهللا 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي

 ،نعم :قالت ؟كنت طفت يوم النحر: قال محابستكم ثُ حلقى عقرى ما أراها إالّ
فاعتمري من التنعيم  :قال ]٦[ي مل أكن حللتإن !يا رسول اهللا :قلت ،فانفري :قال

 .وكذا ]٨[مكان كذا ]٧[موعدك :فقال ،فخرج معها أخوها فلقيناه مدجلاً
                                                

 ".غُراب" :كـ): وعكَاظ( :قوله ]١[
  . على صيغة املفعول اسم ظرف من االجتار، افتعال من التجارة): متجر الناس( :قوله ]٢[
 .تفسري): يف مواسم احلج( :قوله ]٣[
 .، هو السري آخر الليل"االدخار: "افتعال أدغم التاء يف الدال كـ): دالجاال( :قوله ]٤[
 .الذهلي، اختلف فيه ىيابن سالم أو ابن حي): وزادين حممد( :قوله ]٥[
حني قدمت مكة؛ ألني كنت قارنة وما كنت متمتعة، ثُم إني قد ): مل أكن حللت( :قوله ]٦[

 .فاعتمري: حبست عن عمريت حليضيت فماذا أفعل؟ قال
أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا لقيها قال : املراد موضع املرتلة أي): موعدك: فقال( :قوله ]٧[

تكون املالقاة هناك حىت إذا عاد صلى اهللا عليه : لة كذا وكذا يعينلعائشة موضع املرت
 .وسلم من طوافه جيتمع بِها هناك للرحيل، العالمة القسطالين

  .منصوب على الظرفية): مكانَ كذا( :قوله ]٨[
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٢١٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  أبواب العمرة
  وفضلها ]١[باب وجوب العمرة

وقال ابن عباس  ،ة وعمرةوعليه حج ليس أحد إالّ :-رضي اهللا عنهما-وقال ابن عمر 
﴿: يف كتاب اهللا ]٣[لقرينتها ]٢[هاإن :-رضي اهللا عنهما-         ﴾
  .]١٩٦: البقرة[

  ]٤[باب من اعتمر قبل احلج
 - رضي اهللا عنهما-عكرمة بن خالد سأل ابن عمر  أخربنا ابن جريج أنّ - ١٧٧٤

صلى -اعتمر النيب  :قال ابن عمر :قال عكرمة ،ال بأس :فقال عن العمرة قبل احلج
حدثين عكرمة  :وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، قبل أن حيج -اهللا عليه وسلم

بن علي حدثنا أبو عاصم أخربنا ابن حدثنا عمرو  ،سألت ابن عمر مثله: قالبن خالد 
  .مثله -رضي اهللا عنهما-سألت ابن عمر  :جريج قال عكرمة بن خالد

  ؟صلى اهللا عليه وسلمباب كم اعتمر النيب 
دخلت أنا وعروة بن الزبري املسجد فإذا عبد  :عن منصور عن جماهد قال - ١٧٧٥

ناس يصلون يف املسجد أ جالس إىل حجرة عائشة وإذا - رضي اهللا عنهما- اهللا بن عمر 
                                                

إنها كاحلج، وقال : بوجوبِها قالت الشافعية، وقال احلنابلة): عمرةوجوب ال( :قوله ]١[
 .إنها سنة وليست بواجبة: املالكية وعلماؤنا معشر احلنفية رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعني

 .العمرة: أي): إنها( :قوله ]٢[
 .احلجة: أي): لقرينتها( :قوله ]٣[
لعمرة قبل احلج ملن عليه احلج؛ إذ احلج دين كان يظن عدم جواز ا): قبل احلج( :قوله ]٤[

وأداء الدين مقدم على التطوع فأزاح املصنف العالمة رضي اهللا تعاىل عنه هذا الوهم بوضع 
 .هذا الباب وفيه دليل على عدم وجوب احلج على الفور، واهللا أعلم بالصواب
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٢١١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

     النيبكم اعتمر  :]١[قال له مبدعة ثُ :هم فقالفسألناه عن صالت :صالة الضحى قال
 :قال ،إحداهن يف رجب فكرهنا أن نرد عليه أربعاً :قال ؟- صلى اهللا عليه وسلم-

 !املؤمنني يا أماه يا أم :فقال عروة ،املؤمنني يف احلجرة عائشة أم ]٢[ومسعنا استنان
-رسول اهللا  إنّ :يقول :قال ؟ما يقول :قالت ؟أال تسمعني ما يقول أبو عبد الرمحن

يرحم اهللا أبا عبد  :قالت ،اعتمر أربع عمرات إحداهن يف رجب -صلى اهللا عليه وسلم
  .وما اعتمر يف رجب قط ]٤[شاهده ]٣[وهو الرمحن ما اعتمر عمرة إالّ

صلى اهللا عليه -كم اعتمر النيب  -نهرضي اهللا ع- عن قتادة سألت أنساً - ١٧٧٨
ه املشركون وعمرة يف ذي القعدة حيث صد ]٥[عمرة احلديبية اًأربع :قال - وسلم

إذ قسم غنيمة أراه  ]٦[من العام املقبل يف ذي القعدة حيث صاحلهم وعمرة اجلعرانة
  .واحدة :قال ؟كم حج :حنني قلت
صلى اهللا عليه -اعتمر النيب : الفق - اهللا عنه رضي-  عن قتادة سألت أنساً - ١٧٧٩
عمرة احلديبية وعمرة يف ذي القعدة وعمرة مع  ]٧[حيث ردوه ومن القابل - وسلم
 يف ذي القعدة إالّ ]٨[اعتمر أربع عمر :حدثنا مهام وقالابن خالد حدثنا هدبة  حجته

                                                

 ".صحيح مسلم"عروة ابن الزبري كما يف ): ثُم قال له( :قوله ]١[
 .             : االستنان): استنان( :قوله ]٢[
 .ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما: أي): وهو( :قوله ]٣[
 .حاضر معه: أي): شاهده( :قوله ]٤[
 .بتخفيف التحتية وتشديدها): احلديبية( :قوله ]٥[
 .يد الراءبإسكان العني وختفيف الراء املهملتني وجاء بكسر العني وتشد): اجلعرانة( :قوله ]٦[
 .القابلالعام ): القابلمن ( :قوله ]٧[
 .يف ذي القعدةكلّهن ): عمر يف ذي القعدة( :قوله ]٨[
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٢١٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ث من احلديبية ومن العام املقبل ومن اجلعرانة حي ]٢[عمرته ]١[تهاليت اعتمر مع حج
  .قسم غنائم حنني وعمرة مع حجته

 سألت مسروقاً :حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب إسحاق قال -  ١٧٨١
 :قال ،قبل أن حيج - صلى اهللا عليه وسلم- اعتمر رسول اهللا  :فقالوا وعطاء وجماهداً

صلى اهللا عليه -اعتمر رسول اهللا : يقول - رضي اهللا عنهما- مسعت الرباء بن عازب و
  .]٣[تنيمر يف ذي القعدة قبل أن حيج - موسل

  باب عمرة يف رمضان
-النيب قال : خيربنا يقول -رضي اهللا عنهما- عن عطاء مسعت ابن عباس  - ١٧٨٢

اها ابن عباس فنسيت امسها ما منعك أن المرأة من األنصار مس :- صلى اهللا عليه وسلم
 لزوجها وابنها وترك ]٥[هكان لنا ناضح فركبه أبو فالن وابن :قالت ]٤[حتجي معنا

ة أو عمرة يف رمضان حج فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإنّ :ننضح عليه قال ناضحاً
  .ا قالمم حنواً

  وغريها ]٦[باب العمرة ليلة احلصبة
صلى اهللا عليه - خرجنا مع رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ١٧٨٣
فليهل ومن  باحلج هلّمنكم أن ي من أحب :موافني هلالل ذي احلجة فقال لنا - وسلم
أحب الب هلّأن يعمرة فليهل بعمرة فلوال أني أهديت فمنا من  :قالت ،بعمرة ألهللت

                                                

 .فإنها كانت يف ذي احلجة): مع حجته( :قوله ]١[
 .اعتمر: أي): عمرته( :قوله ]٢[
  . وال مفهوم للعدد إالّ عند شرذمة): مرتني( :قوله ]٣[
 .لوداعحجة ا): معنا أن حتجي( :قوله ]٤[
 . فلم يتركا ظهراً لنا وحجا معك): أبو فالن وابنه( :قوله ]٥[
 .ليلة التحصيب: أي): احلصبة( :قوله ]٦[
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٢١٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أهل بعمرة ومنا من أهل حبج يوم عرفة وأنا حائض  ]١[ممن أهل بعمرة فأظلين وكنت
قضي رأسك ارفضي عمرتك وان :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- فشكوت إىل النيب 

وامتشطي وأهلي باحلج فلما كان ليلة احلصبة أرسل معي عبد الرمحن إىل التنعيم 
  .فأهللت بعمرة مكان عمريت

  باب عمرة التنعيم
رضي اهللا -عن عمرو مسع عمرو بن أوس أن عبد الرمحن بن أيب بكر  - ١٧٨٤
مرها من أمره أن يردف عائشة ويع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ أخربه -عنهما
  .مسعته من عمرو ]٣[كمو ]٢[اًومرة مسعت عمر :قال سفيان، التنعيم

صلى اهللا -النيب  أنّ -رضي اهللا عنهما- عن عطاء حدثين جابر بن عبد اهللا  - ١٧٨٥
صلى اهللا عليه -وليس مع أحد منهم هدي غري النيب  أهل وأصحابه باحلج - عليه وسلم

أهللت مبا أهل به  :عه اهلدي فقالوطلحة وكان علي قدم من اليمن وم - وسلم
أذن ألصحابه أن  -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  وأنّ -اهللا عليه وسلم صلى- رسول اهللا 

ننطلق إىل مىن  :فقالوا ،من معه اهلدي يقصروا وحيلوا إالّ مجيعلوها عمرة يطوفوا ثُ
تقبلت من لو اس :فقال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب ذلك فبلغ  ]٤[وذكر أحدنا يقطر

عائشة حاضت  وأنّ معي اهلدي ألحللت أمري ما استدبرت ما أهديت ولوال أنّ
يا رسول  :فلما طهرت وطافت قالت :قال ،ها مل تطفها غري أنفنسكت املناسك كلّ

                                                

أظلين فالن إذا قرب منك غاية القرب حىت كأنه : قرب مين، تقول: أي): فأظلين( :قوله ]١[
ى على أحد وقع ظلّه عليك وهذا ليس من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شيء كما ال خيف

 .وال حيتج به إالّ بليد أو من ألقى السمع هلواه وهو شهيد
 .مقولة قال): اًمسعت عمرو( :قوله ]٢[
  . للتكثري): وكم( :قوله ]٣[
 .عهد اجلماعبالغة يف قرب املمنياً إشارة إىل ): وذكر أحدنا يقطر( :قوله ]٤[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فأمر عبد الرمحن بن أيب بكر أن خيرج  ؟عمرة وأنطلق باحلجوأتنطلقون حبجة  !اهللا
سراقة بن مالك بن جعشم  وأنّ ،يف ذي احلجة احلجمعها إىل التنعيم فاعتمرت بعد 

رسول يا ]١[هذه ألكم خاصة :بالعقبة وهو يرميها فقال -صلى اهللا عليه وسلم- لقي النيب 
  .ال بل لألبد :قالف !اهللا

  باب االعتمار بعد احلج بغري هدي
خرجنا : قالت - رضي اهللا عنها-حدثنا هشام أخربين أيب أخربتين عائشة  - ١٧٨٦

صلى -موافني هلالل ذي احلجة فقال رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  مع
أن يهل حبجة فليهل ولوال  أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب من أحب :-اهللا عليه وسلم

أني أهديت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل حبجة وكنت ممن  ألهللت
دركين يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأ

دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي  :فقال ،-صلى اهللا عليه وسلم- إىل رسول اهللا 
ففعلت فلما كانت ليلة احلصبة أرسل معي عبد الرمحن إىل التنعيم  ،وأهلي باحلج

فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى اهللا حج٢[ها ومل يكن يف شيءها وعمرت[ 
  .]٣[من ذلك هدي وال صدقة وال صوم

  ]٤[باب أجر العمرة على قدر النصب
 !يا رسول اهللا: - رضي اهللا عنها-قالت عائشة  :عن إبراهيم عن األسود قاال - ١٧٨٧

  انتظري فإذا طهرت فاخرجي إىل التنعيم :يصدر الناس بنسكني وأصدر بنسك فقيل هلا
                                                

 .عمرة يف حجة: يعين): هذهخاصة ( :قوله ]١[
 .هذا الكالم مدرج من قول هشام):  يكن يف شيءومل( :قوله ]٢[
وليس يف احلديث حجة؛ فإنه من قول هشام واملسألة ): وال صدقة وال صوم( :قوله ]٣[

 .وجوب اهلدي فإن مل جيد فصوم عشرة
 .هو التعب): النصب( :قوله ]٤[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]٣[على قدر نفقتك أو نصبك ]٢[مبكان كذا ولكنها ]١[فأهلي مث ائتينا 
  إخل... باب املعتمر إذا طاف

صلى اهللا عليه -خرجنا مع رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٧٨٨
صلى -سرف فقال النيب بفرتلنا  ]٤[وحرم احلج يف أشهر احلج مهلني باحلج - وسلم

ا عمرة فليفعل أن جيعله من مل يكن معه هدي فأحب :ألصحابه -اهللا عليه وسلم
ورجال من أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-ومن كان معه هدي فال وكان مع النيب 

وأنا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  يذوي قوة اهلدي فلم تكن هلم عمرة فدخل علَ
 :فمنعت العمرة قال ،مسعتك تقول ألصحابك ما قلت :قلت ؟ما يبكيك :أبكي فقال
ك أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب فال يضر :الق ،ال أصلي :قلت ؟وما شأنك

حىت نفرنا من مىن  ]٦[فكنت :قالت ]٥[عليهن فكوين يف حجك عسى اهللا أن يرزقكها
بعمرة مث  ]٧[احلرم فلتهلإىل اخرج بأختك  :فرتلنا احملصب فدعا عبد الرمحن فقال

 ،نعم :قلت ؟مافرغت :افرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا فأتينا يف جوف الليل فقال
 مفنادى بالرحيل يف أصحابه فارحتل الناس ومن طاف بالبيت قبل صالة الصبح ثُ

  .إىل املدينة خرج موجهاً
                                                

 .على صيغة األمر للمؤنث املخاطب): نايائْت( :قوله ]١[
إىل : "لعله استدراك على قوله صلى اهللا عليه وسلم: أقول): ا ولكنهامبكان كذ( :قوله ]٢[

فإنّ التنعيم أقرب مواضع احللّ إىل احلرم وقد اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم من " التنعيم
 .اجلعرانة وبينها وبني مكة ستة فراسخ

  . النصب كالتعب لفظاً ومعىن): أو نصبك( :قوله ]٣[
 .أمكنة احلج وأزمنة احلج وحاالت احلج): وحرم احلج( :قوله ]٤[
  .العمرة: أي): يرزقكها( :قوله ]٥[

 .يف حج كما أمرين عليه الصالة والسالم): كنتف: قالت( :قوله ]٦[
 .على صيغة الواحدة الغائبة): فلتهل( :قوله ]٧[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

باب يفعل بالعمرة ما يفعل باحلج  
صلى اهللا عليه - أتى النيب  رجالً أنّ حدثين صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه - ١٧٨٩
كيف  :فقال ]١[صفرة :أثر اخللوق أو قالوهو باجلعرانة وعليه جبة وعليه  - وسلم

فستر بثوب  - صلى اهللا عليه وسلم-تأمرين أن أصنع يف عمريت فأنزل اهللا على النيب 
عليه اهللا وسلم وقد أنزل  - عليهصلى اهللا -ي قد رأيت النيب وددت أن: فقلت لعمر

قد أنزل اهللا و - اهللا عليه وسلم صلى- تعال أيسرك أن تنظر إىل النيب  :فقال عمر ،الوحي
 :فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال ،نعم :قلت ؟عليه الوحي
اخلع عنك اجلبة واغسل  ؟أين السائل عن العمرة :فلما سري عنه قال ]٢[كغطيط البكر

  .أثر اخللوق عنك وأنق الصفرة واصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك
١٧٩٠ - زوج  - رضي اهللا عنها-قلت لعائشة  :ه قالعن هشام بن عروة عن أبيه أن

  ﴿: أرأيت قول اهللا: وأنا يومئذ حديث السن - صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

                          ﴾]البقرة :
كال لو كانت كما  :فقالت عائشة ،هماأن ال يطوف بِ ى أحد شيئاًفال أرى عل ]١٥٨

ما أنزلت هذه اآلية يف األنصار إن "همافال جناح عليه أن ال يطوف بِ"تقول كانت 
وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بني الصفا  ]٣[كانوا يهلون ملناة وكانت مناة حذو قديد

عن ذلك فأنزل  -صلى اهللا عليه وسلم- فلما جاء اإلسالم سألوا رسول اهللا  ]٤[واملروة
  ﴿: اهللا                       

                                                

 .صفرة خلوق: أثر صفرة أو مرفوع أي: جمرور أي): صفرة: أو قال( :قوله ]١[
 .كالفلس هو الفىت من اإلبل): البكر( :قوله ]٢[
 .مصغراً موضع بني احلرمني قُديدحذاء  حذو): وكانت مناة حذو قديد( :قوله ]٣[
تعظيماً لصنمهم وتقبيحاً بطواف من أهل ملناة أن ): أن يطوفوا بني الصفا واملروة( :قوله ]٤[

 .يطوف بغريها، وكان على رأس الصفا واملروة صنمان
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

    ﴾]قالزاد سفيان وأبو معاوية عن هشام  ]١٥٨: البقرة :ما أتم اهللا حج 
  .ته مل يطف بني الصفا واملروةوال عمر ]١[امرئ

  ؟باب مىت حيلّ املعتمر
 - صلى اهللا عليه وسلم-اعتمر رسول اهللا : عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال - ١٧٩١

ا معه أتى الصفا واملروة وأتينامهفواعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه 
       رسول اهللا  أكان :من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب يل ]٢[وكنا نستره

 :قال ،ما قال خلدجية ]٣[فحدثنا :قال ،ال :قال ؟دخل الكعبة -صلى اهللا عليه وسلم-
  .]٥[فيه وال نصب ]٤[اجلنة من قصب ال صخب يفدجية ببيت خلبشروا 
صلى -قدمت على النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب موسى األشعري  -  ١٧٩٥

 ؟مبا أهللت :قال ،نعم :قلت ؟أحججت :فقالبالبطحاء وهو منيخ  -عليه وسلماهللا 
أحسنت طف بالبيت  :قال ،- صلى اهللا عليه وسلم-لبيك بإهالل كإهالل النيب  :قلت

أتيت امرأة من قيس  مفطفت بالبيت وبالصفا واملروة ثُ ]٦[أحل موبالصفا واملروة ثُ
إن  :الفق ،فكنت أفيت به حىت كان يف خالفة عمر أهللت باحلج مففلت رأسي ثُ

صلى اهللا عليه وسلم-ه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النيب أخذنا بكتاب اهللا فإن - ه فإن
  .هحىت يبلغ اهلدي حملّ مل حيلّ

                                                
 .وفيه الترمجة :قلت): ما أمتّ اهللا حج امرئ( :لهقو ]١[
 .صلى اهللا عليه وسلم): نستره( :قوله ]٢[
 .بلفظ األمر): فحدثْنا( :قوله ]٣[
 .   ): ال صخب( :قوله ]٤[
  . تعب): وال نصب( :قوله ]٥[
 .بفتح اهلمزة وكسر حاء بلفظ األمر): ثُم أَحلّ( :قوله ]٦[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

١٧٩٦  - ه كان يسمع عن أيب األسود أن عبد اهللا موىل أمساء بنت أيب بكر حدثه أن
معه هاهنا وحنن  ت باحلجون صلى اهللا على رسوله لقد نزلناركلما مر :تقول أمساء

قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأخيت عائشة والزبري وفالن  ]١[يومئذ خفاف قليل ظهرنا
  .أهللنا من العشي باحلج موفالن فلما مسحنا البيت أحللنا ثُ

  ]٣[على الدابة ]٢[باب استقبال احلاج القادمني والثالثة
صلى اهللا عليه -نيب ملا قدم ال: قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٧٩٨
  .بني يديه وآخر خلفه مكة استقبله أغيلمة بين عبد املطلب فحمل واحداً - وسلم

  باب الدخول بالعشي
كان : قال - رضي اهللا عنه- عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس  -  ١٨٠٠

  .]٤[غدوة أو عشية كان ال يدخل إالّليالً ال يطرق أهله  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
  باب من أسرع ناقته إذا بلغ املدينة

١٨٠٢  - صلى اهللا - النيب كان : يقول -رضي اهللا عنه-  ه مسع أنساًأخربين محيد أن
 ]٦[ناقته وإن كانت ]٥[إذا قدم من سفر فأبصر درجات املدينة أوضع -عليه وسلم

ت جدرا :حدثنا إمساعيل عن محيد عن أنس قال: قالحدثنا قتيبة ، كهاحر ]٧[دابة
  .حركها من حبها: زاد احلارث بن عمري عن محيدو، تابعه احلارث بن عمري

                                                

 .نامركب): ظهرنا( :قوله ]١[
 .ركوباً): والثالثة( :قوله ]٢[
 .كما جاء يف احلديث عند مسلم ولو مل يدلّ عليه حديث الباب): على الدابة( :قوله ]٣[
 .العشي الضياء بعد الزوال): أو عشية( :قوله ]٤[
 .أسرع): أوضع( :قوله ]٥[
 .املركوبة): توإن كان( :قوله ]٦[
  .وهي أعم من الناقة): ةداب( :قوله ]٧[
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٢١٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿: باب قول اهللا           ﴾  
نزلت هذه اآلية : يقول -رضي اهللا عنه-مسعت الرباء  :عن أيب إسحاق قال - ١٨٠٣

أبوابوا فجاءوا مل يدخلوا من قبل فينا كانت األنصار إذا حج هم ولكن من بيوت
بذلك فرتلت ]١[ه عريظهورها فجاء رجل من األنصار فدخل من قبل بابه فكأن :

﴿                               ﴾
  .]١٨٩: البقرة[

  العذابباب السفر قطعة من 
السفر  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٨٠٤

  .فليعجل إىل أهله ]٢[قطعة من العذاب مينع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى مته
  باب املسافر إذا جدبه السري وتعجل إىل أهله

رضي اهللا -هللا بن عمر كنت مع عبد ا :أخربين زيد بن أسلم عن أبيه قال - ١٨٠٥
بنت أيب عبيد شدة وجع فأسرع السري حىت  ]٣[بطريق مكة فبلغه عن صفية -عنهما

 ي رأيتإن :قال ماملغرب والعتمة مجع بينهما ثُكان بعد غروب الشفق نزل فصلى 
  .إذا جدبه السري أخر املغرب ومجع بينهما -صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  يدوجزاء الص ]٤[احملصرباب 
﴿: وقوله                           

   ﴾]قال أبو عبد اهللا ]٥[شيء حيبسه اإلحصار من كلّ :وقال عطاء ]١٩٦: البقرة:  
                                                

 .        ): عري( :قوله ]١[
 .حاجته): مته( :قوله ]٢[
 .زوجة ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنهم): عن صفية( :قوله ]٣[
 .من منع وحصر عن احلج بعدو أو مرض وغريمها): احملصر( :قوله ]٤[
  د اهللا به قالت احلنفية رضي اهللا تعاىل عنهم، وبه أفىت سيدنا عب): من كلّ شيء حيبسه( :قوله ]٥[
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٢٢٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]٢[ال يأيت النساء ]١["حصورا"
  باب إذا أحصر املعتمر

هما كلما عبد اهللا بن عبد اهللا وسامل بن عبد اهللا أخرباه أن بناعبيد اهللا عن  - ١٨٠٧
العام  ك أن ال حتجريال يض :ليايل نزل اجليش بابن الزبري فقاال - رضي اهللا عنهما- عمر 

صلى اهللا عليه وسلم- خرجنا مع رسول اهللا  :فقال ،ا خناف أن حيال بينك وبني البيتإن - 
هديه وحلق رأسه  - صلى اهللا عليه وسلم- قريش دون البيت فنحر النيب فحال كفار 
ي قد أوجبت عمرة إن شاء اهللا أنطلق فإن خلي بيين وبني البيت طفت وإن وأشهدكم أن

وأنا معه فأهل بالعمرة من  - صلى اهللا عليه وسلم- حيل بيين وبينه فعلت كما فعل النيب 
ي قد أوجبت حجة مع هما واحد أشهدكم أنما شأننإ :قال مثُسار ساعة  مثُ ،ذي احلليفة

حىت يطوف  لّال حي :حل يوم النحر وأهدى وكان يقول عمريت فلم حيل منهما حىت
  .يوم يدخل مكة واحداً ]٣[طوافاً

  .]٤[هذالو أقمت بِ :بعض بين عبد اهللا قال له عن نافع أنّ - ١٨٠٨
                                                

لدغ صاحب لنا وهو حمرم بعمرة فذكرناه البن : بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه، قال علقمة
يبعث بِهدي ويواعد أصحابه موعداً فإذا حنر عنه حلّ رواه الطحاوي وابن : مسعود فقال

حزم بإسناد صحيح واللفظ لفظ أيب جعفر وبه قال مجهور الصحابة وجم غفري من فضالء 
ال إحصار إالّ : ماء األقطار، وقال مالك والشافعي وأمحد رضي اهللا تعاىل عنهماألمصار وعل

بعدو متمسكهم أنّ آية احلصار إنما وردت فيه، وفيه أن ال عربة خبصوص السبب، وهاهنا 
 .كالم طويل ذكره العالمة الشيخ ابن اهلمام رضي اهللا تعاىل عنه

 . حيىي عليه السالمقاله تعاىل يف وصف النيب): حصوراً( :قوله ]١[
 .كأنه منع عن النساء لزهده): ال يأيت النساء( :قوله ]٢[

 .للقارن ):حىت يطوف طوافاً( :قوله ]٣[
  .حدثنا): بِهذا( :قوله ]٤[
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٢٢١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

باب اإلحصار يف احلج  
أليس حسبكم : يقول - رضي اهللا عنهما- ان ابن عمر ك :أخربين سامل قال -  ١٨١٠

طاف بالبيت ف ]٢[إن حبس أحدكم عن احلج ]١[- صلى اهللا عليه وسلم- سنة رسول اهللا 
فيهدي أو يصوم إن مل جيد  قابالً عاماً شيء حىت حيج من كلّ حلّ موبالصفا واملروة ثُ

  .امل عن ابن عمر حنوهأخربنا معمر عن الزهري حدثين س: قالوعن عبد اهللا  .هدياً
  رباب النحر قبل احللق يف احلص

حنر  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه-عن املسور  - ١٨١١
  .وأمر أصحابه بذلك ]٣[قبل أن حيلق

كلما  عبد اهللا وساملاً وحدث نافع أنّ :عن عمر بن حممد العمري قال - ١٨١٢
 -صلى اهللا عليه وسلم-خرجنا مع النيب  :فقال -رضي اهللا عنهما-عبد اهللا بن عمر 

بدنه  -صلى اهللا عليه وسلم- معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول اهللا 
  .]٤[وحلق رأسه

  ليس على احملصر بدل :باب من قال
ا من فأم ،ما البدل على من نقض حجه بالتلذذإن :-رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس 

وإن كان معه هدي وهو حمصر  ]٥[وال يرجع ه حيلّفإن حبسه عذر أو غري ذلك
حىت يبلغ  حنره إن كان ال يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به مل حيلّ

                                                
ونصب  "احلسب"برفع ): -صلى اهللا عليه وسلم-أليس حسبكم سنةَ رسول اهللا ( :قوله ]١[

 .كذا ضبط "السنة"
 .ن منع عن الوقوف بعرفةبأ): احلج( :قوله ]٢[
 .عام احلديبية): حنر قبل أن حيلق( :قوله ]٣[
 . وليس من تقدمي النحر وتأخريه يف شيء فإنّ الواو رد اجلمع :أقول ):وحلق رأسه( :قوله ]٤[
  . ال يقضي قاله يف النفل: أي): وال يرجع( :قوله ]٥[
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٢٢٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وال قضاء  ]١[موضع كان ينحر هديه وحيلق يف أي :وقال مالك وغريه ،اهلدي حمله
وحلقوا وحلوا من وأصحابه باحلديبية حنروا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ألنّ ؛عليه
صلى اهللا -النيب  شيء قبل الطواف وقبل أن يصل اهلدي إىل البيت مث مل يذكر أنّ كلّ

  .وال يعودوا له واحلديبية خارج من احلرم ]٢[شيئاً ىأن يقض أمر أحداً -عليه وسلم
حني خرج إىل مكة : قال - رضي اهللا عنهما- عبد اهللا بن عمر  عن نافع أنّ -  ١٨١٣
صلى اهللا -رسول اهللا صنعنا كما صنعنا مع  ]٣[لفتنة إن صددت عن البيتيف ا معتمراً

كان أهل بعمرة عام  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  فأهل بعمرة من أجل أنّ -عليه وسلم
                                                

ال ينحر يف : ه قالت الشافعية، وقلنامن حلّ أو حرم ب): وحيلق يف أي موضع كان( :قوله ]١[
فإنّ هذا الدم مل يعرف قربة إالّ يف زمان . حلّ ولكن يبعثه إىل احلرم إن أحصر عنه

 ﴿: خمصوص ومكان خمصوص فال يقع قربة دونه وإليه يشري قوله تعاىل      

           ﴾]ه ال يقع به التحلل ما مل يبلغ اهلدي حملّه فال فع ]١٩٦: البقرةلم أن
  .يقع حينئذ قربة مع أنّ اهلدي ما يهدى إىل احلرم

فهذا ثالث دالئل األول منها كاف شاف، عن الكدورات صاف، وأما االستدالل  :أقول
يف قليب منه شيء فلهم أن يقولوا حملّه إذا أحصر حيث أحصر، وأي دليل  :فأقولبالكرمية 

ال  :فأقولإنّ اهلدي ما يهدى إىل احلرم، : قام على إبطاله فكأنه أول الرتاع، وما قيل
حنر : يجدي شيئاً فإنّ اإلحصار قليل الوقوع ويكفي للتسمية الغلبة واهللا أعلم، قال مالك

  .وهو من احللّ ومل يأمر بالقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية
احلديث جممالً ال يستدلّ به وهاهنا  فكانوالنصف اآلخر يف احلرم  نصفه يف احللّ :أقول

 .كالم طويل ال نذكره خمافة اإلطناب، واهللا تعاىل أعلم بالصواب
 .ولو مل جيز هلم النحر يف احللّ ألمرهم بالقضاء): أن يقضى شيئاً( :قوله ]٢[
  لباب شهرة قصة صدووجه ذكر حديث ابن عمر يف هذا ا): إن صددت عن البيت( :قوله ]٣[

املشركني للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا تعاىل عنهم وأنهم مل يؤمروا بالقضاء 
 .يف ذلك، عالمة قسطالين رضي اهللا تعاىل عنه
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٢٢٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

واحد فالتفت إىل  ما أمرمها إالّ :عبد اهللا بن عمر نظر يف أمره فقال إنّ مثُ ،احلديبية
طاف  ممع العمرة ثُ ي قد أوجبت احلجاحد أشهدكم أنو ما أمرمها إالّ :أصحابه فقال

  .عنه وأهدى ئذلك جمز ورأى أنّ واحداً هلما طوافاً
 ﴿: باب قول اهللا  ﴾  

  .وهي إطعام ستة مساكني
كعب بن عجرة حدثه  حدثين جماهد مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى أنّ -  ١٨١٥

 قمالً ]١[باحلديبية ورأسي يتهافت - وسلمصلى اهللا عليه - وقف علي رسول اهللا : قال
 نزلت هذه اآلية يف :فاحلق رأسك أو احلق قال :قال ،نعم :قلت ؟يؤذيك هوامكأ :فقال
﴿         ﴾]صلى - فقال النيب  ،إىل آخرها ]١٩٦: البقرة

  .ا تيسرممتصدق بفرق بني ستة أو نسك ام أو صم ثالثة أي :- اهللا عليه وسلم
  باب اإلطعام يف الفدية نصف صاع

 - رضي اهللا عنه- جلست إىل كعب بن عجرة  :عن عبد اهللا بن معقل قال -  ١٨١٦
-نزلت يف خاصة وهي لكم عامة محلت إىل رسول اهللا  :فسألته عن الفدية فقال

نت أرى الوجع بلغ بك ما ك :فقال ،والقمل يتناثر على وجهي -صلى اهللا عليه وسلم
 :قال ،ال :فقلت ؟جتد شاة ]٣[أو ما كنت أرى اجلهد بلغ بك ما أرى ]٢[ما أرى

  .مسكني نصف صاع فصم ثالثة أيام أو أطعم ستة مساكني لكلّ
  باب النسك شاة

  -وسلم صلى اهللا عليه- رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن كعب بن عجرة  -  ١٨١٧
                                                

 .يتقاسط): يتهافت( :قوله ]١[
 .بضم اهلمزة): ما أُرى( :قوله ]٢[
 .بفتح اهلمزة): ما أَرى( :قوله ]٣[
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٢٢٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فأمره أن حيلق وهو  ،نعم :قال ؟أيؤذيك هوامك :فقال ]١[ه يسقط على وجههرآه وأن
٢[ن هلمباحلديبية ومل يتبي[ على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل اهللا  ها وهمهم حيلون بِأن

بني ستة أو يهدي شاة  أن يطعم فرقاً -صلى اهللا عليه وسلم-الفدية فأمره رسول اهللا 
 اء عن ابن أيب جنيح عن جماهدوعن حممد بن يوسف حدثنا ورق. أو يصوم ثالثة أيام

رسول  أنّ -رضي اهللا عنه- عبد الرمحن بن أيب ليلى عن كعب بن عجرة حدثين : قال
  .رآه وقمله يسقط على وجهه مثله -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

  باب جزاء الصيد
 ﴿ :وحنوه وقول اهللا                         

      ]قوله﴾ إىل ]٣ :﴿   ﴾]٩٦- ٩٥: املائدة[ .  
  ]٤[للمحرم الصيد أكله يوإذا صاد احلالل فأهدباب 

وهو غري الصيد حنو اإلبل والغنم والبقر والدجاج  ومل ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً
    .....................  :قلتعدل  ]٨[فإذا كسرت ]٧[مثل ]٦[)]٥[عدل(: يقال ،واخليل

                                                
 .القمل حذف الفاعل لعلمه): لى وجههع( :قوله ]١[
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابهل: أي): ومل يتبين هلم( :قوله ]٢[
﴿ ): مثل ما قتل من النعم إىل قوله( :قوله ]٣[                    

                            
                                   

                ﴾ .]٩٦-٩٥: املائدة.[  
 .احملرم فهل به بأس): الصيد أكله( :قوله ]٤[
 .بفتح العني): عدل: يقال( :قوله ]٥[
 .رها بِمعىن املساوي يف الزنةأنّ العدل بفتح العني مبعىن املثل وبكس: يعين): عدل: يقال( :قوله ]٦[
 ."أو عدل ذلك": يف قوله): مثل( :قوله ]٧[
 .العني): فإذا كسرت( :قوله ]٨[
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٢٢٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .عدالًله جيعلون ) يعدلون( ]١[قواماً) قياماً( فهو زنة ذلك
عام احلديبية فأحرم أصحابه  ]٢[انطلق أيب: عن عبد اهللا بن أيب قتادة قال -  ١٨٢١

صلى اهللا -يغزوه فانطلق النيب  عدواً أنّ -صلى اهللا عليه وسلم-ومل حيرم وحدث النيب 
ضحك بعضهم إىل بعض فنظرت فإذا أنا حبمار يفبينما أنا مع أصحابه  -ليه وسلمع

هم فأبوا أن يعينوين فأكلنا من حلمه واستعنت بِ ]٣[وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته
أرفع فرسي شأوا  - صلى اهللا عليه وسلم- فطلبت النيب  ]٤[حلمه وخشينا أن نقتطع
صلى -أين تركت النيب  :قلت ،الليل من بين غفار يف جوف وأسري شأوا فلقيت رجالً

أهلك  إنّ !يارسول اهللا :فقلت ،تركته بتعهن وهو قائل السقيا :قال ؟-اهللا عليه وسلم
قلت ،هم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهميقرءون عليك السالم ورمحة اهللا إن: 

  .ونللقوم كلوا وهم حمرم :أصبت محار وحش وعندي منه فاضلة فقال !يا رسول اهللا
  ]٥[فضحكوا ففطن احلالل باب إذا رأى احملرمون صيداً

صلى اهللا -انطلقنا مع النيب : أباه حدثه قال بن أيب قتادة أنّاعن عبد اهللا  - ١٨٢٢
فتوجهنا  ]٦[عام احلديبية فأحرم أصحابه ومل أحرم فأنبئنا بعدو بغيقة -عليه وسلم

                                                

  ﴿: يف قوله تعاىل): ذلك قياماً قواماً( :قوله ]١[        ﴾
ياهم جييء إليه من كلّ الثمرات وجعله آمناً به أمر دينهم ودن مقواماً يقو ]٩٧: املائدة[

  . ويتخطف الناس من حوله
 .أبو قتادة): انطلق أيب( :قوله ]٢[
 .جعلته ثابتاً يف موضعه ال ميكن أن يتحرك إالّ أن حيرك): فأثبته( :قوله ]٣[
قد ختلفوا  خفْنا أن يقتطعنا العدو فإنهم كانوا: مبنياً للمفعول، أي): أن نقْتطَع( :قوله ]٤[

للراحة بالقاحة موضع صيد فيه احلمار وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم سبقهم، فقال أبو 
 .إخل... فطلبت: قتادة

 .فصاده): ففطن احلالل( :قوله ]٥[
  .مبعجمة فتحية فقاف كطلحة موضع بني احلرمني): بغيقَة( :قوله ]٦[
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٢٢٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بعض فنظرت فرأيته حنوهم فبصر أصحايب حبمار وحش فجعل بعضهم يضحك إىل 
 مثُ ،الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوين فأكلنا منه ]١[فحملت عليه

 ]٢[وخشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأوا -صلى اهللا عليه وسلم- حلقت برسول اهللا 
أين تركت  :له من بين غفار يف جوف الليل فقلت وأسري عليه شأوا فلقيت رجالً

 ]٥[السقيا ]٤[وهو قائل ]٣[تركته بتعهن :فقال ؟-عليه وسلم صلى اهللا-رسول اهللا 
 إنّ !يا رسول اهللا :حىت أتيته فقلت - صلى اهللا عليه وسلم-فلحقت برسول اهللا 

هم قد خشوا أن يقتطعهم أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السالم ورمحة اهللا وإن
عندنا  ر وحش وإنّإنا اصدنا محا !يا رسول اهللا :فقلت ،العدو دونك فانظرهم ففعل

  .كلوا وهم حمرمون :ألصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-فاضلة فقال رسول اهللا منه 
  باب ال يعني احملرم احلالل يف قتل الصيد

صلى اهللا - كنا مع النيب  :قال - رضي اهللا عنه- عن أيب حممد مسع أبا قتادة  -  ١٨٢٣
لي بن عبد اهللا حدثنا سفيان ح وحدثنا ع ]٦[بالقاحة من املدينة على ثالث - عليه وسلم

     كنا مع النيب: قال - رضي اهللا عنه- صاحل بن كيسان عن أيب حممد عن أيب قتادة عن 
بالقاحة ومنا احملرم ومنا غري احملرم فرأيت أصحايب يتراءون  - صلى اهللا عليه وسلم- 

رمون ا حمال نعينك عليه بشيء إن :شيئا فنظرت فإذا محار وحش يعين وقع سوطه فقالوا
                                                

 .فرسي): فحلمت عليه( :قوله ]١[
 .مرة): أوافرسي ش( :قوله ]٢[
تعهِن فتح مثناة فوقية فسكون عني مهملة فكسر هاء مبنع النون لوزن الفعل ): بتعهن( :قوله ]٣[

 .والعلمية، اسم موضع
 .من القيلولة): وهو قائل( :قوله ]٤[
 .على زنة البشرى اسم قرية): السقْيا( :قوله ]٥[
  . مراحل): على ثالث( :قوله ]٦[
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٢٢٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فأتيت به أصحايب فقال  ]١[أتيت احلمار من وراء أكمة فعقرته مثُ ،فتناولته فأخذته
وهو أمامنا  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب به فأتيت  ،ال تأكلوا :وقال بعضهم ،كلوا :بعضهم

لوه عن هذا وغريه أفس ]٤[اذهبوا إىل صاحل ]٣[عمرو :]٢[قال لنا كلوه حالل :فسألته فقال
  .]٧[هناها ]٦[علينا ]٥[وقدم

  باب ال يشري احملرم إىل الصيد لكي يصطاده حالل
صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ أباه أخربه أخربين عبد اهللا بن أيب قتادة أنّ - ١٨٢٤
 :]٩[طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال ]٨[فخرجوا معه فصرف اًخرج حاج - وسلم

 اأب هم إالّالبحر فلما انصرفوا أحرموا كلّ فأخذوا ساحل ]١٠[البحر حىت نلتقيخذوا ساحل 
إذ رأوا محر وحش فحمل أبو قتادة على احلمر فعقر  ؛فبينا هم يسريون قتادة مل حيرم

أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون فحملنا ما  :قالوافمنها أتانا فرتلوا فأكلوا من حلمها 
 !يا رسول اهللا :قالوا -صلى اهللا عليه وسلم- بقي من حلم األتان فلما أتوا رسول اهللا 

إنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة مل حيرم فرأينا محر وحش فحمل عليها أبو قتادة ا كن
                                                

 .        : )فعقرته( :قوله ]١[
 .قال سفيان): قال لنا( :قوله ]٢[
 .هو ابن دينار): عمرو( :قوله ]٣[
 .بن كيسان راوي هذا احلديث): إىل صاحل( :قوله ]٤[
 .قال سفيان): وقدم( :قوله ]٥[
  .صاحل): علينا( :قوله ]٦[
 .مبكة: أي): هاهنا( :قوله ]٧[
 .وسلم رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه): فصرف( :قوله ]٨[
 .هلم): فقال( :قوله ]٩[
 .معكم): حىت نلتقي( :قوله ]١٠[
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٢٢٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أنأكل حلم صيد وحنن حمرمون  :قلنا مثُ ،فعقر منها أتانا فرتلنا فأكلنا من حلمها
 ؟أمنكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها :قال ،فحملنا ما بقي من حلمها

  .فكلوا ما بقي من حلمها :قال ،ال :قالوا
  مل يقبل اًحي وحشياً محاراً ]١[للمحرم يباب إذا أهد

 - صلى اهللا عليه وسلم-ه أهدى لرسول اهللا أن عن الصعب بن جثامة الليثي -  ١٨٢٥
ا إن :قال ،عليه فلما رأى ما يف وجهه فرد ]٣[أو بودان ]٢[باألبواء موه وحشياً محاراً

إنالّه عليك إا مل نرد أنا حمر.  
  باب ما يقتل احملرم من الدواب

صلى اهللا عليه - رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  -  ١٨٢٨
وعن عبد اهللا بن  .مخس من الدواب ليس على احملرم يف قتلهن جناح :قال - وسلم

نا مسدد حدث :قال - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  دينار عن عبد اهللا بن عمر أنّ
 :يقول -رضي اهللا عنهما- مسعت ابن عمر  :حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبري قال

يقتل  - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  -صلى اهللا عليه وسلم- حدثتين إحدى نسوة النيب 
أصبغ بن الفرج أخربين عبد اهللا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن  حدثين .احملرم

-قال رسول اهللا  :قالت حفصة :- رضي اهللا عنهما- بن عمر قال عبد اهللا  :سامل قال

 ]٤[اءمخس من الدواب ال حرج على من قتلهن الغراب واحلد :-صلى اهللا عليه وسلم
  .والفأرة والعقرب والكلب العقور

  - وسلم صلى اهللا عليه- رسول اهللا بينا حنن مع : قال - رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا  -  ١٨٣٠
                                                

 .حالل): أهدي للمحرم( :قوله ]١[
 .على وزن احلمراء): اَألبواءب( :قوله ]٢[
 .على زنة غسان): أو بودان( :قوله ]٣[
  .      ،بكسر احلاء وفتح الدال ومهزة): واحلداء( :قوله ]٤[
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٢٢٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فاه  ي ألتلقاها من فيه وإنّه ليتلوها وإنعليه واملرسالت وإن تيف غار مبىن إذ نزل
اقتلوها فابتدرناها  :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب  ]١[ها إذ وثبت علينا حيةلرطب بِ
، قال أبو هاكم كما وقيتم شروقيت شر :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،فذهبت
  .من احلرم وإنهم مل يروا بقتل احلية بأساً ]٢[بِهذا أنّ مىن ناإنما أرد: عبد اهللا

  إخل... باب ال يعضد شجر احلرم
 :ه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكةأن عن أيب شريح العدوي -  ١٨٣٢

لغد من يوم ا - صلى اهللا عليه وسلم- قام به رسول اهللا  ،ها األمري أحدثك قوالًائذن يل أي
 مه محد اهللا وأثىن عليه ثُقليب وأبصرته عيناي حني تكلم به إن الفتح فسمعته أذناي ووعاه

المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن  مها الناس فال حيلّمها اهللا ومل حيرمكة حر إنّ :قال
صلى اهللا عليه - ها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول اهللا وال يعضد بِ ها دماًيسفك بِ
ما أذن يل ومل يأذن لكم وإن - صلى اهللا عليه وسلم- رسوله اهللا أذن ل إنّ :فقولوا له - وسلم

هار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل ساعة من ن
احلرم ال يعيذ  أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إنّ :قال ؟ما قال لك عمرو :أليب شريح

  .بلية ]٣[خربة: عبد اهللا ، قال أبوخبربة بدم وال فاراً وال فاراً عاصياً
  باب ال ينفر صيد احلرم

 إنّ :قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  -  ١٨٣٣
ألحد قبلي وال حتلّ م مكة فلم حتلّاهللا حر ألحد بعدي وإنهار ما أحلت يل ساعة من ن

وقال  ،ملعرف قط لقطتها إالّلتيال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال 
                                                

 .    ): حية( :قوله ]١[
 .حبديث ابن مسعود: أي ):نّ مىنأبِهذا ( :قوله ]٢[
 .مبعجمة مفتوحة فراء مكسورة جِناية" اخلَرِبة): "خربة( :قوله ]٣[
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٢٣٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وعن خالد عن  اإلذخر إالّ :فقال ،اإلذخر لصاغتنا وقبورنا إالّ !يا رسول اهللا :العباس
  .يرتل مكانه ما ال ينفر صيدها هو أن ينحيه من الظلّ ]١[هل تدري :عكرمة قال

  باب ال حيلّ القتال مبكة
 -صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  -  ١٨٣٤

هذا بلد  فانفروا فإنّ ]٣[إذا استنفرمتفولكن جهاد ونية  ]٢[ال هجرة :يوم افتتح مكة
همحر ه مل اهللا يوم خلق السموات واألرض وهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة وإن
ىل يوم هار فهو حرام حبرمة اهللا إساعة من ن يل إالّ ألحد قبلي ومل حيلّالقتال فيه  حيلّ

من عرفها وال خيتلى  إالّ ]٤[شوكه وال ينفر صيده وال يلتقط لقطته القيامة ال يعضد
 إالّ :هم قال قالولبيوت ]٥[ه لقينهماإلذخر فإن إالّ !يا رسول اهللا :قال العباس ،خالها
  .اإلذخر

  إخل... باب احلجامة للمحرم
 - صلى اهللا عليه وسلم- احتجم النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن ابن حبينة  - ١٨٣٦

  .رأسه ]٧[يف وسط ]٦[وهو حمرم بلحي مجل
                                                

 .؟"ال ينفر صيدها: "ما معىن قوله: استفهامية أي): تدري( :قوله ]١[
 .من مكة إىل املدينة بعد الفتح واجبة): ال هجرة( :قوله ]٢[
إذا طلب منكم اخلروج للجهاد طلبه منكم إمامكم فانفروا : أي): وإذا استنفرمت( :قوله ]٣[

 .واخرجوا وأطيعوا وامسعوا
 .بفتح القاف كذا ضبط وصوابه السكون قاله العالمة القسطالين): لقطته( :قوله ]٤[
  . ٓ         ): لقينهم( :قوله ]٥[
يم موضع لَحي جمل بفتح الالم وسكون مهملة ثُم فتح معجمة وم): بلحي مجل( :قوله ]٦[

  .بني مكة واملدينة وهو إليها أقرب
 .بفتحتني): وسط( :قوله ]٧[
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٢٣١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة
  .أو زعفران  ]١[بورس ال تلبس احملرمة ثوباً :-رضي اهللا عنها-وقالت عائشة 

يا رسول  :قام رجل فقال: قال -رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  - ١٨٣٨
ال  :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب  ؟اإلحرامنلبس من الثياب يف  ماذا تأمرنا أن !اهللا

أن يكون أحد ليست له  وال الربانس إالّ تلبسوا القمص وال السراويالت وال العمائم
ه زعفران وال مس نعالن فليلبس اخلفني وليقطع أسفل من الكعبني وال تلبسوا شيئاً

تابعه موسى بن عقبة وإمساعيل ، القفازين الورس وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس
وال  :بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق يف النقاب والقفازين وقال عبيد اهللا

وقال مالك عن نافع عن  ،القفازينال تتنقب احملرمة وال تلبس و :وكان يقول ،ورس
  .وتابعه ليث بن أيب سليم ،ابن عمر ال تتنقب احملرمة

  محرمباب االغتسال لل
يدخل احملرم احلمام ومل ير ابن عمر وعائشة  :-رضي اهللا عنهما-وقال ابن عباس 

٢[بأساً باحلك[.  
عبد اهللا بن العباس واملسور  أنّ عن إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني عن أبيه - ١٨٤٠

وقال  ،يغسل احملرم رأسه :بن خمرمة اختلفا باألبواء فقال عبد اهللا بن عباس
سل احملرم رأسه فأرسلين عبد اهللا بن العباس إىل أيب أيوب األنصاري ال يغ :املسور

أنا  :فقلت ؟من هذا :فوجدته يغتسل بني القرنني وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال
 صلى- سألك كيف كان رسول اهللا يبن عباس اعبد اهللا بن حنني أرسلين إليك عبد اهللا 

    ..........  بو أيوب يده على الثوبفوضع أ ؟يغسل رأسه وهو حمرم -اهللا عليه وسلم
                                                

 .مصبوغاً): ثوباً بورس( :قوله ]١[
 .جللد احملرم إذا مل يفض إىل نتف شعر): باحلك بأساً( :قوله ]٢[
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٢٣٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 معلى رأسه ثُ اصبب فصب :عليه قال إلنسان يصب محىت بدا يل رأسه ثُ ]١[فطأطأه
يفعل -صلى اهللا عليه وسلم-هكذا رأيته  :هما وأدبر وقالك رأسه بيديه فأقبل بِحر.  

  باب لبس اخلفّني للمحرم إذا مل جيد النعلني
- مسعت ابن عباس : قالت جابر بن زيد مسع: قالأخربين عمرو بن دينار  -  ١٨٤١

بعرفات من مل جيد  خيطب - صلى اهللا عليه وسلم- مسعت النيب : قال - رضي اهللا عنهما
  .]٢[سراويل للمحرمالفليلبس  ني ومن مل جيد إزاراًالنعلني فليلبس اخلفّ

  باب لبس السالح للمحرم
  .عليه يف الفديةومل يتابع  ]٣[إذا خشي العدو لبس السالح وافتدى :وقال عكرمة

يف ذي القعدة  - صلى اهللا عليه وسلم- اعتمر النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن الرباء  -  ١٨٤٤
  .يف القراب إالّ يدخل مكة حىت قاضاهم ال يدخل مكة سالحاً ]٤[يدعوه فأىب أهل مكة أنّ

  باب دخول احلرم ومكة بغري إحرام
باإلهالل ملن أراد  - عليه وسلمصلى اهللا-ما أمر النيب وإنحالالً ودخل ابن عمر 

وغريهم ]٥[والعمرة ومل يذكر للحطابني احلج.  
ت وقّ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٨٤٥

 هلن ولكلّ ملم هنيللاألهل املدينة ذا احلليفة وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن 
فمن كان دون ذلك فمن حيث  ]٦[والعمرة احلجمن أراد  نآت أتى عليهن من غريه

  .أنشأ حىت أهل مكة من مكة
                                                

 .خفضه): فطأطأه( :قوله ]١[
  .قاله): للمحرم( :قوله ]٢[
 .أدى الفدية): وافتدى( :قوله ]٣[
 .يتركوه): أن يدعوه( :قوله ]٤[
 .الذي جيلبون احلطب إىل مكة): للحطابني( :قوله ]٥[
 .فيه الترمجة): والعمرة( :قوله ]٦[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٣٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه- عن أنس بن مالك  -  ١٨٤٦
ابن خطل متعلق  إنّ :رجل فقال هفلما نزعه جاء ]١[دخل عام الفتح وعلى رأسه املغفر

  .اقتلوه :بأستار الكعبة فقال
  وعليه قميص جاهالًباب إذا أحرم 

  .فال كفارة عليه أو ناسياً إذا تطيب أو لبس جاهالً :وقال عطاء
 -صلى اهللا عليه وسلم-  النيبمع  كنت: حدثين صفوان بن يعلى عن أبيه قال -  ١٨٤٧

إذا نزل  حتب :عمر يقول يل ]٢[كانوأثر صفرة أو حنوه وعليها فأتاه رجل عليه جبة 
اصنع يف عمرتك ما تصنع يف حجك  :يه مث سري عنه فقالعليه الوحي أن تراه فرتل عل
  .-صلى اهللا عليه وسلم- فانتزع ثنيته فأبطله النيب  :وعض رجل يد رجل يعين

  باب احلج والنذر عن امليت والرجل حيج عن املرأة
صلى - امرأة من جهينة جاءت إىل النيب  أنّ - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  -  ١٨٥٢

 :قال ؟حىت ماتت أفأحج عنها فلم حتج أمي نذرت أن حتج إنّ :فقالت - اهللا عليه وسلم
٣[اقضوا اهللا ،ك دين أكنت قاضيةحجي عنها أرأيت لو كان على أم[ بالوفاء فاهللا أحق.  

  باب حج الصبيان
: يقول - رضي اهللا عنهما- مسعت ابن عباس  :عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال - ١٨٥٦

  .من مجع بليل ]٤[يف الثقل - صلى اهللا عليه وسلم- بعثين أو قدمين النيب 
                                                

واجلواب ما مر  :أقولعلم بلبسه املغفر أنه مل يكن حمرماً، ): وعلى رأسه املغفر( :قوله ]١[
كة ذلك اليوم حىت حلّ له يف األحاديث السابقة أنّ اهللا تعاىل أحلّ له صلى اهللا عليه وسلم م

 .القتال فيه فإذا صار حالً مل يبق حرماً فلم حيتج إىل اإلحرام
 .قال يعلى): وكان( :قوله ]٢[
 .حق اهللا: أي): أقضوا اهللا( :قوله ]٣[
 .            ): يف النقل( :قوله ]٤[
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٢٣٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري عمرةالاب أبو )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وأنا  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب يب مع  ]١[حج: عن السائب بن يزيد قال -  ١٨٥٨
  .ابن سبع سنني

  إخل... باب حج النساء
صلى اهللا عليه -ملا رجع النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ١٨٦٣
أبو فالن تعين  :قالت ؟ما منعك من احلج :نصاريةمن حجته قال ألم سنان األ - وسلم

 فإنّ :لنا قال على أحدمها واآلخر يسقي أرضاً حج ]٢[ناضحان ناكان لوزوجها 
عمرة يف رمضان تقضي حجمسعت : قالرواه ابن جريج عن عطاء ، ة معية أو حج

عن عطاء  وقال عبيد اهللا عن عبد الكرمي. -صلى اهللا عليه وسلم-ابن عباس عن النيب 
  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن جابر عن النيب 

صلى اهللا - وقد غزا مع النيب  مسعت أبا سعيد :عن قزعة موىل زياد قال -  ١٨٦٤
صلى اهللا عليه - أربع مسعتهن من رسول اهللا  :عشرة غزوة قالثنيت  -عليه وسلم

وآنقنين أن فأعجبنين  - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  ]٤[حيدثهن :]٣[أو قال - وسلم
يومني ليس معها زوجها أو ذو حمرم وال صوم يومني الفطر ال تسافر امرأة مسرية 

واألضحى وال صالة بعد صالتني بعد العصر حىت تغرب الشمس وبعد الصبح حىت 
سجد احلرام ومسجدي املإىل ثالثة مساجد  الرحال إالّ تطلع الشمس وال تشد

  .سجد األقصىاملو

                                                

 .مبنياً للمفعول حجت بِها أمها كما روي): قال حج( :قوله ]١[

 .مجلة معترضة بني املبتدأ وخربه): وكان لنا ناضحان( :لهقو ]٢[
 .قزعة): أو قال( :قوله ]٣[

 .أبو سعيد): حيدثهن( :قوله ]٤[
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٢٣٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  فضائل املدينة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ةاملدينة العلمي" :جملس  )   (  

  فضائل املدينة
  باب حرم املدينة

املدينة وأمر  - صلى اهللا عليه وسلم- قدم النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن أنس  -  ١٨٦٨
إىل اهللا فأمر بقبور  ال نطلب مثنه إالّ :ثامنوين قالوا !يا بين النجار :ببناء املسجد فقال
  .قبلة املسجدفقطع فصفوا النخل  ]١[باخلرب فسويت وبالنخل ماملشركني فنبشت ثُ

حرم  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١٨٦٩
بين حارثة  - صلى اهللا عليه وسلم-وأتى النيب  :قال ،ما بني البيت املدينة على لساين

  .بل أنتم فيه :التفت فقال مقد خرجتم من احلرم ثُ ]٢[أراكم يا بين حارثة :فقال
ما عندنا شيء : قال - رضي اهللا عنه-اهيم التيمي عن أبيه عن علي عن إبر - ١٨٧٠

املدينة حرم ما بني  -صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اهللا وهذه الصحيفة عن النيب  إالّ
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس  أو آوى حمدثاً عائر إىل كذا من أحدث فيها حدثاً

ة املسلمني واحدة فمن أخفر ذم :وقال ،أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل
فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل ومن  ]٣[مسلماً

مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه  ]٤[بغري إذن توىل قوماً
  .عدل فداء :قال أبو عبد اهللا. صرف وال عدل

  لناسباب فضل املدينة وأنها تنفى ا
  مسعت :مسعت أبا احلباب سعيد بن يسار يقول :ن حيىي بن سعيد قالـع – ١٨٧١

                                                
ال يعضد : "منه جواز قطع خنليه ولكن قوله صلى اهللا عليه وسلم فعلم): وبالنخل( :قوله ]١[

 .بعد هذه الواقعة، واهللا أعلم" شجرها
 .وكانوا إذ ذاك غريب مشهد احلمزة رضي اهللا تعاىل عنه): بين حارثة( :قوله ]٢[
 .نقض عهده وذمته: أخفر أي): فمن أخفر مسلماً( :قوله ]٣[
 .ذن من وااله أو الإواىل قوماً ثُم واىل آخرين بغري : أي): نومن توىل قوماً بغري إذ( :قوله ]٤[
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٢٣٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  فضائل املدينة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ةاملدينة العلمي" :جملس  )   (  

أمرت بقرية  :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : يقول -رضي اهللا عنه-أبا هريرة 
  .خبث احلديد ]١[يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكري :تأكل القرى يقولون

  باب البيت املدينة
باملدينة  ]٢[لو رأيت الظباء: ه كان يقولأن -رضي اهللا عنه-أيب هريرة  عن - ١٨٧٣

ما بني البتيها حرام :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  ]٣[هاترتع ما ذعرت.  
  باب من رغب عن املدينة

مسعت : قال -رضي اهللا عنه-أبا هريرة  أخربين سعيد بن املسيب أنّ - ١٨٧٤
يتركون املدينة على خري ما كانت ال  :يقول -يه وسلمصلى اهللا عل-رسول اهللا 

وآخر من حيشر راعيان من مزينة  والسباع يريد عوايف الطري ]٥[العواف إالّ ]٤[يغشاها
حىت إذا بلغا ثنية الوداع خرا  ]٨[شاووح ]٧[هابغنمهما فيجدانِ ]٦[يريدان املدينة ينعقان

  .]٩[على وجوههما
- مسعت رسول اهللا : ه قالأن -رضي اهللا عنه-عن سفيان بن أيب زهري  - ١٨٧٥

  نـهم وميوم يبسون فيتحملون بأهلـأيت قـح اليمن فيـتفت :ولـيق -صلى اهللا عليه وسلم
                                                

 .بكسر الكاف): الكري( :قوله ]١[
 . ٓ       ): الظباء( :قوله ]٢[
 .ما نفرا): ما ذعرا( :قوله ]٣[
 .ال يسكنها): ال يغشاها( :قوله ]٤[
 .العواف مجع عافية اليت تطلب فيها قوا): العواف( :قوله ]٥[
   ﴿ينعق يصيح ): ينعقان( :قوله ]٦[  ﴾]يدعوه ]١٧١: البقرة. 
 .املدينة: أي): فيجدانِها( :قوله ]٧[
 .ذات وحش): وحوشا( :قوله ]٨[
 .ميتني): وجوههما( :قوله ]٩[
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٢٣٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  فضائل املدينة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ةاملدينة العلمي" :جملس  )   (  

 ]١[أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون وتفتح الشأم فيأيت قوم يبسون
ح العراق فتيفيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون و

  .ومن أطاعهم واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ]٢[فيأيت قوم يبسون فيتحملون بأهليهم
  باب إمث من كاد أهل املدينة

 صلى- مسعت النيب : قال - رضي اهللا عنه-  مسعت سعداً :عن عائشة بنت سعد قالت -  ١٨٧٧
  .ا ينماع امللح يف املاءكم ]٣[امناع ال يكيد أهل املدينة أحد إالّ :يقول - اهللا عليه وسلم

  باب آطام املدينة
صلى - أشرف النيب : قال - رضي اهللا عنه- مسعت أسامة  :أخربين عروة قال - ١٨٧٨

ي ألرى مواقع هل ترون ما أرى إن :على أطم من آطام املدينة فقال -اهللا عليه وسلم
  .زهريتابعه معمر وسليمان بن كثري عن ال، ]٤[الفنت خالل بيوتكم كمواقع القطر

  باب ال يدخل الدجال املدينة
ال  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب بكرة  -  ١٨٧٩

  .باب ملكان هلا يومئذ سبعة أبواب على كلّ ]٥[يدخل املدينة رعب املسيح الدجال
 -هرضي اهللا عن-أبا سعيد اخلدري  أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنّ - ١٨٨٢

  فيما عن الدجال فكان ويالًـط ديثاًـح -صلى اهللا عليه وسلم- دثنا رسول اهللاـح: الـق
  بعضرتل ـيو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة ـيأيت الدجال وه :الـحدثنا به أن ق

                                                
: ون من أكرم أيسبِـون من نصر ويروى يسبـويروى ي ،من ضرب): يبِسون( :قوله ]١[

هم بالرفق واللنييسوقون دواب. 
 .من املدينة إىل اليمن): بأهليهم( :قوله ]٢[
 .ذاب): امناع( :قوله ]٣[
 .قطر املطر): القطر( :قوله ]٤[
 .خوفه وفيه من املبالغة يف صيانتها عنه ما ال خيفى: أي): رعب املسيح الدجال( :قوله ]٥[
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٢٣٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  فضائل املدينة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ةاملدينة العلمي" :جملس  )   (  

اليت باملدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس أو من خري الناس  ]١[السباخ
 -صلى اهللا عليه وسلم-الذي حدثنا عنك رسول اهللا  ك الدجالأشهد أن :فيقول

 :أرأيت إن قتلت هذا مث أحييته هل تشكون يف األمر فيقولون :حديثه فيقول الدجال
بصرية مين اليوم فيقول  واهللا ما كنت قط أشد :حيييهحيييه فيقول حني  مفيقتله ثُ ،ال

  .سلط عليهيأقتله فال : ]٢[الدجال
 :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- مالك حدثين أنس بن  -  ١٨٨١

عليه املالئكة  ها نقب إالّمكة واملدينة ليس من نقابِ سيطؤه الدجال إالّ ليس من بلد إالّ
ها ثُصافني حيرسونومنافق ]٣[كافر ترجف املدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج اهللا كلّ م.  

  باب املدينة تنفي اخلبث
صلى اهللا عليه -النيب إىل جاء أعرايب : قال -رضي اهللا عنه- عن جابر  - ١٨٨٣
 ،تافأىب ثالث مر ]٤[أقلين :فقال فبايعه على اإلسالم فجاء من الغد حمموماً - وسلم
  .طيبها ]٦[نصعتتنفي خبثها و ]٥[املدينة كالكري :فقال

ملا : يقول - رضي اهللا عنه- مسعت زيد بن ثابت  :عن عبد اهللا بن يزيد قال -  ١٨٨٤
 ]٩[فرقة :فقالت ]٨[ناس من أصحابه رجع ]٧[إىل أحد - صلى اهللا عليه وسلم- خرج النيب 

                                                
 .        : سبخة ):السباخ( :قوله ]١[
 .ملن معه): جالالدفيقول ( :قوله ]٢[
  .من املدينة): خرج اهللا كلّ كافريف( :قوله ]٣[
 .بيعيت): أقلين( :قوله ]٤[
 .بكسر الكاف): كالكري( :قوله ]٥[
 .      : أي): نصعتو( :قوله ]٦[
 .لو نعلم قتاالً التبعناكم: قائلني): إىل أحد( :قوله ]٧[
ان معه ببدنه ولسانه ومل يكن معه بقلبه من رفقته ممن ك: أي :قلت): من أصحابه( :قوله ]٨[

 .وجنانه وهم عبد اهللا بن أيب ومن تبعه
 .من املسلمني): فرقته( :قوله ]٩[
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٢٣٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري  فضائل املدينة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ةاملدينة العلمي" :جملس  )   (  

وقال ، ]٨٨: النساء[﴾     ﴿ فرقة ال نقتلهم فرتلت :نقتلهم وقالت
  .بث احلديدكما تنفي النار خ ]١[ها تنفي الرجالإن :- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  أن تعري املدينة صلى اهللا عليه وسلمباب كراهية النيب 
صلى اهللا عليه - ملا قدم رسول اهللا : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  - ١٨٨٩
امرئ  كلّ :املدينة وعك أبو بكر وبالل فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول - وسلم
بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع وكان  واملوت أدىن من شراك نعله يف أهله ]٢[مصبح
وهل  ]٥[وجليل ]٤[بواد وحويل إذخر أال ليت شعري هل أبينت ليلة :يقول ]٣[عقريته

بن ربيعة وعتبة االلهم العن شيبة  وهل يبدون يل شامة وطفيل مياه جمنة ]٦[أردن يوماً
ل قال رسو مثُ ،بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إىل أرض الوباءا

اللهم بارك  ،نا مكة أو أشدب إلينا املدينة كحباللهم حب :-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
 ]٧[وقدمنا :لنا يف صاعنا ويف مدنا وصححها لنا وانقل محاها إىل اجلحفة قالت

 .]٨[ماء آجناً :عيني فكان بطحان جيري جنالً :املدينة وهي أوبأ أرض اهللا قالت
                                                

 .الشرار): لتنفي الرجا( :قوله ]١[
 .بيح أن تقول أنعم صباحاًصالت): مصبح( :قوله ]٢[
 .صوته باكياً): يرفع عقريته( :قوله ]٣[
 .  ): إذخر( :قوله ]٤[
 .نبت ضعيف): وجليل( :لهقو ]٥[
 جمنةأَرِدنْ بلفظ الواحد املتكلّم من الورود بعده نون خفيفة ): وهل أردن يوماً( :قوله ]٦[

يظهرن بنون  يبدونبفتح امليم وكسرها وفتح اجليم وتشديد النون موضع قرب مكة 
ع إىل كجليل جبالن قرب مكة كان يرجو رضي اهللا تعاىل عنه أن يرج شامة وطفيلخفيفة 

 .وطنه كما هو دأب الغرباء
 .ألنها كانت إذ ذاك دار الشرك): قدمنا: وقالت( :قوله ]٧[
 .متغري اللون والطعم حلدوث وباء): ماء آجنا( :قوله ]٨[
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٢٤٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الصوم
  باب وجوب صوم رمضان

يوم  - صلى اهللا عليه وسلم- صام النيب : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ١٨٩٢
  .]١[أن يوافق صومه عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد اهللا ال يصومه إالّ

  باب فضل الصوم
 :قال - ى اهللا عليه وسلمصل- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- هريرة عن أيب  -  ١٨٩٤

تني ي صائم مرإن :إن امرؤ قاتله أو شامته فليقلفوال جيهل  ]٢[الصيام جنة فال يرفث
 ]٣[فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك يترك طعامهوالذي نفسي بيده خللوف 

  .وشرابه وشهوته من أجلي الصيام يل وأنا أجزي به واحلسنة بعشر أمثاهلا
  صائمنيباب الريان لل

 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ١٨٩٧
هذا خري فمن كان  !نودي من أبواب اجلنة يا عبد اهللا ]٤[من أنفق زوجني يف سبيل اهللا

اجلهاد من أهل الصالة دعي من باب الصالة ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب 
عي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من ومن كان من أهل الصيام د

ما  !بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا :-رضي اهللا عنه- فقال أبو بكر ، ]٥[باب الصدقة
                                                

   .الذي كان يعتاده أو نذره أو مثل ذلك): إال أن يوافق صومه( :قوله ]١[
 .الصائم): فال يرفث( :قوله ]٢[

 .يقول اهللا تعاىل): يترك طعامه( :قوله ]٣[

بعريين شاتني محارين درمهني كذا جاء مفسراً ): من أنفق زوجني يف سبيل اهللا: قال( :قوله ]٤[
 .ي شيء كان، واهللا أعلممرفوعاً واملعىن اثنني من أ

  سبيل ثُم إنّ من جيتمع له ذلك إمنا يدعى من مجيع األبواب على): من باب الصدقة( :قوله ]٥[
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٢٤١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فهل يدعى أحد من تلك األبواب  ]١[على من دعي من تلك األبواب من ضرورة
  .نعم وأرجو أن تكون منهم :قال ؟هاكلّ

  إني صائم إذا شتم: باب هل يقول
١٩٠٤  - قال رسول : يقول - رضي اهللا عنه- ه مسع أبا هريرة عن أيب صاحل الزيات أن

ه يل وأنا أجزي الصيام فإن عمل ابن آدم له إالّ كلّ :قال اهللا :- صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 
ة وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو به والصيام جن

الصائم أطيب عند اهللا  صائم والذي نفس حممد بيده خللوف يفي امرؤ إن :قاتله فليقل
  .وإذا لقي ربه فرح بصومه ]٣[إذا أفطر فرح ]٢[من ريح املسك للصائم فرحتان يفرحهما

  باب الصوم ملن خاف على نفسه العزوبة
كنا مع النيب  :فقال - رضي اهللا عنه- بينا أنا أمشي مع عبد اهللا : عن علقمة قال -  ١٩٠٥

للبصر وأحصن  ه أغضفليتزوج فإن ]٤[من استطاع الباءة :فقال -  عليه وسلمصلى اهللا- 
الباءة النكاح: قال أبو عبد اهللا. ه له وجاءللفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإن.  

  إخل... إذا رأيتم :صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 
: يقول -مارضي اهللا عنه-مسعت ابن عمر  :عن جبلة بن سحيم قال -  ١٩٠٨

  .هام يف الثالثةوخنس اإلب ]٥[الشهر هكذا وهكذا :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب 
                                                

التكرمي وإالّ فدخوله إنما يكون من باب واحد وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه 
  .إخل... فقال أبو بكر

 .ازضرر بل له تكرمة وإعز: أي): من ضرورة( :قوله ]١[

 .الضمري مفعول مطلق): يفرحهما( :قوله ]٢[
 .بإفطاره): إذا أفطر فرح( :قوله ]٣[

 .النكاح): الباءة( :قوله ]٤[

  علـوف كذاـوهشراً ـورفع يديه ناشراً أصابعهما فكان ع هكذا): الشهر هكذا وهكذا( :قوله ]٥[
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٢٤٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]٢[ال ينقصان ]١[عيد اباب شهر
ال جيتمعان  :وقال حممد ]٤[فهو متام ]٣[وإن كان ناقصاً :قال إسحاق :قال أبو عبد اهللا

  .ناقص ]٥[كالمها
 وحدثينح  - صلى اهللا عليه وسلم- ن النيب عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه ع -  ١٩١٢

رضي -  عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيهحدثين  :مسدد حدثنا معتمر عن خالد احلذاء قال
شهران ال ينقصان شهرا عيد رمضان  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -اهللا عنه

  .وذو احلجة
  ]٦[ال نكتب وال حنسب: صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 

١٩١٣  - صلى- عن النيب  -رضي اهللا عنهما- ه مسع ابن عمر حدثنا سعيد بن عمرو أن 
 ]٧[ة أمية ال نكتب وال حنسب الشهر هكذا وهكذاا أمإن :ه قالأن - اهللا عليه وسلم

  .مرة تسعة وعشرين ومرة ثالثني :يعين
                                                

قية األصابع فكان تسعاً ناشراً ب الثالثةاملرة  يفقبض : أي وخنس اإلبهاممثله فكان عشراً 
 .واموع تسعة وعشرون

 .رمضان وذي احلجة كذا جاء مفسراً مرفوعاً): شهرا عيد( :قوله ]١[
 .أجراً): ال ينقصان( :قوله ]٢[
 .عدداً): وكان ناقصاً( :قوله ]٣[
 .أجراً): فهو متام( :قوله ]٤[
 .يف سنة واحدة): ال جيتمعان كالمها( :قوله ]٥[
 .بضم السني): سبحن( :قوله ]٦[
املراد باألول أنه رفع يديه مرتني ناشراً أصابعهما ): وال حنسب الشهر هكذا وهكذا( :قوله ]٧[

مجيعاً وقبض اإلبهام يف الثالثة فكان تسعة وعشرين يوماً واملراد بالثاين أنه نشرمها ثالث 
 .ممرات ومل ينقص إصبعاً فكان ثالثني وقد جاء مطوالً مفسراً عند مسل
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٢٤٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿: باب قول اهللا          ...إخل﴾  
    ﴿ ملا نزلت: قال -رضي اهللا عنه-مت عن عدي بن حا -  ١٩١٦

     ﴾]عمدت إىل عقال أسود وإىل عقال أبيض  ]١٨٧: البقرة
فال يستبني يل فغدوت على رسول  ]١[فجعلتهما حتت وساديت فجعلت أنظر يف الليل

  .ما ذلك سواد الليل وبياض النهارإن :فقالله كرت ذلك فذ - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
  باب إذا نوى بالنهار صوماً

بعث  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ - رضي اهللا عنه- عن سلمة بن األكوع  -  ١٩٢٤
  .ومن مل يأكل فال يأكل ]٢[من أكل فليتم أو فليصم إنّ :ينادي يف الناس يوم عاشوراء رجالً

  مباب املباشرة للصائ
  .]٣[حيرم عليه فرجها :-رضي اهللا عنها-وقالت عائشة 

 - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب  :قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ١٩٢٧
قال و ،حاجة "ربأ" :قال ابن عباس ربهل ويباشر وهو صائم وكان أملككم أليقب

 ﴿ :طاوس     ﴾]النساءاألمحق ال حاجة له يف ]٣١: النور .  
  باب القبلة للصائم

  .صومه فأمىن يتم ]٤[إن نظر :وقال جابر بن زيد
  ح وحدثنا عبد اهللا بن مسلمة -صلى اهللا عليه وسلم-عن عائشة عن النيب  - ١٩٢٨

                                                

 .إليهما): فجعلت أنظر يف الليل( :قوله ]١[
بقية الصوم باإلمساك حلرمة الصوم فإنّ صوم عاشوراء ): من أكل فليتم أو فليصم( :قوله ]٢[

 .فليفعل كما يفعل الصائم: أي فليصم: كان فرضاً وهذا معىن قوله
 .ال ما دونه): فرجها( :قوله ]٣[
 فرجها ولو طويالً ولو مبرات كثرية ولكن مل يلمسها إىل املرأة ولو إىل): إن نظر( :قوله ]٤[

 .ويتم صومهوأنزل مل يفطر  فأمىنومل يقبلها 
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٢٤٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إن كان رسول اهللا  :قالت -رضي اهللا عنها-عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة 
  .]١[ضحكت موهو صائم ثُليقبل بعض أزواجه  -صلى اهللا عليه وسلم-

  باب اغتسال الصائم
عليه وهو صائم ودخل الشعيب احلمام  يفألق ثوباً -رضي اهللا عنهما- وبل ابن عمر 

ال بأس  :ال بأس أن يتطعم القدر أو الشيء وقال احلسن :وهو صائم وقال ابن عباس
 يناًإذا كان صوم أحدكم فليصبح ده :باملضمضة والتربد للصائم وقال ابن مسعود

ل ابن عمر يستاك أووكان فيه وأنا صائم  ]٣[أتقحم ]٢[يل أبزن إنّ :وقال أنس مترجالً
واملاء  :قال ]٤[له طعم :ال بأس بالسواك الرطب قيل :النهار وآخره وقال ابن سريين

  .له طعم وأنت متضمض به ومل ير أنس واحلسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً
  صائمباب سواك الرطب واليابس لل

يستاك وهو صائم  - صلى اهللا عليه وسلم-رأيت النيب  :ويذكر عن عامر بن ربيعة قال
 لوال أن أشق :- صلى اهللا عليه وسلم- ما ال أحصي أو أعد وقال أبو هريرة عن النيب 

وضوء ويروى حنوه عن جابر وزيد بن خالد عن  هم بالسواك عند كلّعلى أميت ألمرت
صلى - ومل خيص الصائم من غريه وقالت عائشة عن النيب  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  .يبتلع ريقه :للرب وقال عطاء وقتادة ]٥[السواك مطهرة للفم مرضاة :- اهللا عليه وسلم
                                                

   .فإنها كانت كنت عن نفسها ):ثُم ضحكت( :قوله ]١[

 . ٓ          أبزن إبزن أبزن معرب ): أبزن( :قوله ]٢[

 .أدخل): أتقحم( :قوله ]٣[

 .للسواك الرطب): قيل له طعم( :قوله ]٤[

كالمها بفتح امليم مصدران ميميان بِمعىن الطهارة ): السواك مطهرة للفم مرضاة( :لهقو ]٥[
 .والرضا وجوز يف األول الكسر
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٢٤٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[فليستنشق مبنخره املاء إذا توضأ :صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 
م إن مل يصل إىل ال بأس بالسعوط للصائ :ومل مييز بني الصائم وغريه وقال احلسن

أفرغ ما يف فيه من املاء ال يضريه إن  مإن مضمض ثُ :حلقه ويكتحل وقال عطاء
ه إن :العلك فإن ازدرد ريق العلك ال أقول عريقه وما بقي يف فيه وال ميض ]٢[يزدرد

  .يفطر ولكن ينهى عنه
  باب إذا جامع يف رمضان

من غري عذر وال مرض مل يقضه  ]٣[رمضانيف  ويذكر عن أيب هريرة رفعه من أفطر يوماً
وقال سعيد بن املسيب والشعيب وابن  .وبه قال ابن مسعود ،صيام الدهر وإن صامه

  .مكانه يقضي يوماً :جبري وإبراهيم وقتادة ومحاد
١٩٣٥ - رضي اهللا عنها- ه مسع عائشة عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أخربه أن- 
 :قال ؟ما لك :قال ،ه احترقإن :فقال - عليه وسلمصلى اهللا-أتى النيب  رجالً إنّ: تقول

مبكتل يدعى العرق - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ]٤[أهلي يف رمضان فأيت أصبت، 
  .هذاق بِتصد :قال ،أنا :قال ؟أين احملترق :فقال

ق عليه فليكفرباب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فتصد  
 بينما حنن: قال - رضي اهللا عنه- أبا هريرة  أنّ أخربين محيد بن عبد الرمحن -  ١٩٣٦

 ،هلكت !يارسول اهللا :إذ جاءه رجل فقال -صلى اهللا عليه وسلم-جلوس عند النيب 
صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا  ،وقعت على امرأيت وأنا صائم :قال ؟ما لك :قال

 ؟متتابعنين فهل تستطيع أن تصوم شهري :قال ،ال :قال ؟هل جتد رقبة تعتقها :- وسلم
                                                

 .بفتح امليم وتكسر وكسر اخلاء): مبنخره املاء( :قوله ]١[

 .االزدراد االبتالع): يزدرد( :قوله ]٢[

 .لي دون الطاريمل يصمه فاملراد االنعدام األص: أي): رمضانيف ( :قوله ]٣[
  .مبنياً للمفعول): فأُتي( :قوله ]٤[
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٢٤٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا -فمكث النيب  :قال ،ال :قال ؟فهل جتد إطعام ستني مسكيناً :قال ،ال :قال
بعرق فيها متر والعرق  - صلى اهللا عليه وسلم- فبينا حنن على ذلك أيت النيب  - عليه وسلم
أعلى أفقر  :فقال الرجل ،ق بهخذها فتصد :قال ،أنا :فقال ؟أين السائل :قال ،املكتل

يريد احلرتني أهل بيت أفقر من أهل بييت ]١[رسول اهللا فواهللا ما بني البتيها ي يامن، 
  .أطعمه أهلك :قال محىت بدت أنيابه ثُ - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا فضحك 

  إخل... باب اامع يف رمضان هل يطعم
 - صلى اهللا عليه وسلم- جاء رجل إىل النيب  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ١٩٣٧
 :قال ،ال :قال ؟ر رقبةأجتد ما حتر :وقع على امرأته يف رمضان فقال ]٢[األخر إنّ :فقال

 :قال ؟أفتجد ما تطعم ستني مسكيناً :قال ،ال :قال ؟فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعنيأ
أطعم هذا  :قال ،بعرق فيه متر وهو الزبيل -صلى اهللا عليه وسلم-فأيت النيب  :قال ،ال

  .فأطعمه أهلك :قال ،اما بني البتيها أهل بيت أحوج منوا لى أحوج منع :قال ،عنك
  باب احلجامة والقيء للصائم

ما إذا قاء فال يفطر إن - رضي اهللا عنه- احلكم بن ثوبان مسع أبا هريرة عن عمر بن 
وقال ابن  ل أصحيفطر واألو: قاله ويذكر عن أيب هريرة أن ]٤[وال يوجل ]٣[خيرج

 - رضي اهللا عنهما-الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر  :عباس وعكرمة
ويذكر عن  تركه فكان حيتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليالً محيتجم وهو صائم ثُ

ا حنتجم كن :وقال بكري عن أم علقمة سلمة احتجموا صياماًسعد وزيد بن أرقم وأم 
أفطر احلاجم  :فقال فوعاًنهى ويروى عن احلسن عن غري واحد مرنعند عائشة فال 

                                                
 .مدينة): البتيها( :قوله ]١[
 .األرذل): إن األخر( :قوله ]٢[
 .القيء): إنما خيرج( :قوله ]٣[
 .يف الفم): وال يوجل( :قوله ]٤[
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٢٤٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حدثنا عبد األعلى حدثنا يونس عن احلسن مثله قيل له  :واحملجوم وقال يل عياش
  .اهللا أعلم :قال مثُ ،نعم :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 

  باب الصوم يف السفر واإلفطار
كنا : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب إسحاق الشيباين مسع ابن أيب أوىف  - ١٩٤١

يا  :قال ،انزل فاجدح يل :يف سفر فقال لرجل -صلى اهللا عليه وسلم-ع رسول اهللا م
انزل  :الشمس قال !يا رسول اهللا :قال ،انزل فاجدح يل :قال ]١[الشمس !رسول اهللا

إذا رأيتم الليل أقبل من  :قال مرمى بيده هاهنا ثُ مفاجدح يل فرتل فجدح له فشرب ثُ
تابعه جرير وأبو بكر بن عياش عن الشيباين عن ابن أيب ، فقد أفطر الصائم ]٢[هاهنا

  .يف سفر - صلى اهللا عليه وسلم-كنت مع النيب  :أوىف قال
  .]٣[ي أسرد الصومإن !يا رسول اهللا :محزة بن عمرو األسلمي قال أنّ عن عائشة -  ١٩٤٢
ن محزة ب أنّ - صلى اهللا عليه وسلم- زوج النيب  - رضي اهللا عنها- عائشة عن  – ١٩٤٣

 ]٤[أصوم يف السفر وكان كثري الصيام :- صلى اهللا عليه وسلم- قال للنيب  عمرو األسلمي
  .إن شئت فصم وإن شئت فأفطر :فقال

  ]٥[باب من أفطر يف السفر لرياه الناس
 صلى اهللا عليه-خرج رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس   - ١٩٤٨
دعا مباء فرفعه إىل يده لرييه  مغ عسفان ثُمن املدينة إىل مكة فصام حىت بل - وسلم

                                                

ضياء يكون عند املغرب يسمى التباشري فكأنه ظن أنه ال جيوز : يعين): الشمس( :قوله ]١[
 .إلفطار إالّ إذا أظلمت الليلا

 .حنو املشرق): هاهنا( :قوله ]٢[
  .وأكثر منه): أسرد الصوم( :قوله ]٣[
 .فقالذي قوة على الصوم فخريه ): وكان كثري الصيام( :قوله ]٤[
فشرب مضطراً أو أكل شيئاً ليعلم ) صائماً(كان : أي): لرياه الناس من أفطر يف سفر( :قوله ]٥[

  .بصائم الناس أنه ليس
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٢٤٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قد صام رسول  :الناس فأفطر حىت قدم مكة وذلك يف رمضان فكان ابن عباس يقول
  .وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

﴿: باب                ﴾  
 ﴿ :نسختها :األكوع قال ابن عمر وسلمة بن           

                       

             قوله﴾ إىل : ﴿  ﴾]وقال  ]١٨٥: البقرة
حدثنا األعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أيب ليلى حدثنا أصحاب  :ابن منري
نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 
﴿ ص هلم يف ذلك فنسختهاورخ ]١[ترك الصوم ممن يطيقه مسكيناً    

 ﴾ ]فأمروا بالصوم ]١٨٤: البقرة .  
  باب مىت يقضى قضاء رمضان

﴿ :ال بأس أن يفرق لقول اهللا :وقال ابن عباس    ﴾  وقال سعيد بن
إذا : النخعي وقال إبراهيم ،ال يصلح حىت يبدأ برمضان: ]٢[املسيب يف صوم العشر

ويذكر عن أيب هريرة  ومل ير عليه طعاماًفرط حىت جاء رمضان آخر يصومهما 
﴿ :ما قالوابن عباس أنه يطعم ومل يذكر اهللا اإلطعام إن مرسالً     ﴾.  

  باب صوم الصبيان
    .......................  ]٤[ويلك ]٣[نشوان يف رمضانل :-رضي اهللا عنه-وقال عمر 

                                                

 .بيان من أطعم واإلطاقة فقدان القوة فإنّ اإلفعال من خواصه السلب): ممن يطيقه( :قوله ]١[
عشر ذي احلجة تطوعاً، سأله رجل عليه صيام من رمضان : أي): يف صوم العشر( :قوله ]٢[

 .وال يصح ال يصلح: هل يصوم العشر ومل يقض الفرض، فقال
 .النشوان كالسكران لفظا ومعىن): رمضان لنشوان يف: وقال عمر( :قوله ]٣[
 .صيام وصبيانناال تصوم وتشرب اخلمر ): ويلك( :قوله ]٤[
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٢٤٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[وصبياننا صيام فضربه
فضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع حدثنا مسدد حدثنا بشر بن امل - ١٩٦٠

غداة عاشوراء إىل قرى األنصار  -صلى اهللا عليه وسلم-أرسل النيب  :بنت معوذ قالت
فكنا نصومه بعد  :فليصم قالت فليتم بقية يومه ومن أصبح صائماً من أصبح مفطراً

اه ونصوم صبياننا وجنعل هلم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطين
  .العهن الصوف: قال أبو عبد اهللا .ك حىت يكون عند اإلفطارلذ

  باب الوصال
 ﴿ :ومن قال ليس يف الليل صيام لقوله        ﴾]١٨٧: البقرة[ ،هى ون

  .]٢[عنه رمحة هلم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
-حدثين قتادة عن أنس  :ا مسدد قال حدثين حيىي عن شعبة قالحدثن - ١٩٦١
 ،ك تواصلإن :قالوا ،ال تواصلوا :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -اهللا عنهرضي 
  .ي أبيت أطعم وأسقىي أطعم وأسقى أو إنكأحد منكم إن لست :قال

  إخل... باب من أقسم على أخيه ليفطر يف التطوع
 -صلى اهللا عليه وسلم-آخى النيب : أيب جحيفة عن أبيه قال عن عون بن -  ١٩٦٨

ما  :بني سلمان وأيب الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال هلا
 ]٣[أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له :قالت ؟شأنك
حىت تأكل فأكل فلما كان الليل  ]٥[ا بآكلما أن :ي صائم قالفإن ]٤[كل :فقال طعاماً

                                                

 .حد السكر): فضربه( :قوله ]١[
   .والتكلف وتكليف النفس مبا ال تطيق): من التعمق( :قوله ]٢[
 .هو لسلمان رضي اهللا تعاىل عنه): فصنع له( :قوله ]٣[
 .ال أبو الدرداءق: أي): كل: فقال( :قوله ]٤[

 .من طعامك): ما أنا بآكل: قال( :قوله ]٥[
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٢٥٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فلما كان من آخر  من  :ذهب يقوم فقال مفنام ثُ ]٢[من :قال ]١[ذهب أبو الدرداء يقوم
ولنفسك عليك  اًلربك عليك حقّ إنّ :قم اآلن فصليا فقال له سلمان :الليل قال سلمان

 - ى اهللا عليه وسلمصل-ه فأتى النيب حقّ ذي حق فأعط كلّ اًوألهلك عليك حقّ اًحقّ
  .صدق سلمان :-صلى اهللا عليه وسلم-فذكر ذلك له فقال النيب 

  باب صوم شعبان
 صلى- مل يكن النيب : حدثته قالت - رضي اهللا عنها- عائشة  عن أيب سلمة أنّ -  ١٩٧٠

وكان  ]٣[هه كان يصوم شعبان كلّأكثر من شعبان فإن يصوم شهراً - اهللا عليه وسلم
 الصالة إىل النيب  حىت متلوا وأحب اهللا ال ميلّ ل ما تطيقون فإنّخذوا من العم :يقول

  .ت وكان إذا صلى صالة داوم عليها عليه وإن قلّميما د - صلى اهللا عليه وسلم-
  باب صوم يوم الفطر

-شهدت العيد مع عمر بن اخلطاب : عن أيب عبيد موىل ابن أزهر قال -  ١٩٩٠

عن صيامهما  -وسلم صلى اهللا عليه-رسول اهللا  هىهذان يومان ن :فقال - رضي اهللا عنه
قال أبو عبد اهللا . واليوم اآلخر تأكلون فيه من نسككم ]٤[يوم فطركم من صيامكم

موىل عبد الرمحن بن  :موىل ابن أزهر فقد أصاب ومن قال :من قال :قال ابن عيينةو
  .]٥[عوف فقد أصاب

  باب صيام أيام التشريق
  مل :االـق -رضي اهللا عنهم- سامل عن ابن عمر عن عائشة وعن  - ١٩٩٨- ١٩٩٧

                                                

 .يصلي): يقوم( :قوله ]١[

 .سلمان قال): نم: قال( :قوله ]٢[

 .تعين أكثره): كلّه( :قوله ]٣[

 .متعلق الفطر): من صيامكم( :قوله ]٤[
  .األخذ عن املوىل إذ حيتمل االشتراك يف الوالء واحلقيقة وااز باخلدمة أو): فقد أصاب( :قوله ]٥[
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٢٥١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[ملن مل جيد اهلدي يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إالّ
الصيام ملن متتع بالعمرة إىل احلج  :قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ١٩٩٩

وعن ابن شهاب عن عروة ، ]٢[ومل يصم صام أيام مىن إىل يوم عرفة فإن مل جيد هدياً
  .ثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهابعن عائشة م

  باب صيام يوم عاشوراء
 ]٣[عيداًكان يوم عاشوراء تعده اليهود : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب موسى  -  ٢٠٠٥

  .]٤[فصوموه أنتم :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب 
 - مصلى اهللا عليه وسل- أمر النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن سلمة بن األكوع  -  ٢٠٠٧

من كان أكل فليصم بقية يومه ومن مل يكن  أن أذن يف الناس أنّ ]٥[من أسلم رجالً
  .اليوم يوم عاشوراء أكل فليصم فإنّ

  باب فضل من قام رمضان
 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٠٠٩

فتويف  :قال ابن شهاب .ذنبه غفر له ما تقدم من واحتساباً من قام رمضان إمياناً
 كان األمر على ذلك يف مثُ ]٦[واألمر على ذلك - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

  .-رضي اهللا عنهما-من خالفة عمر  أيب بكر وصدراً خالفة
                                                

ضمري املؤنثات إىل أيام التشريق وهذا من قبيل ): اهلدي أن يصمن إالّ ملن مل جيد( :قوله ]١[
  .النصب برتع اخلافض واألصل أن يصام فيهن

 .أيام التشريق): أيام مىن( :قوله ]٢[
 .والعيد ال يصام): عيداً( :قوله ]٣[
  .خمالفة هلم): فصوموا أنتم( :قوله ]٤[
 .قبيلة): من أسلم( :قوله ]٥[
 .ترك اجلماعة يف التراويح: أي): على ذلك( :قوله ]٦[
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٢٥٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب فضل ليلة القدر
﴿ :وقول اهللا                                    

                                 

     ﴾]ما كان يف القرآن :قال ابن عيينة ]٥- ١: القدر ﴿     ﴾ فقد أعلمه
  ﴿ :وما قال ]١[﴾ ه مل يعلمهفإن.  

  باب التمسوا ليلة القدر يف السبع األواخر
صلى اهللا -من أصحاب النيب  رجاالً أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ٢٠١٥

صلى اهللا -فقال رسول اهللا  ،أروا ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر -عليه وسلم
 ]٢[أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر فمن كان متحريها :-عليه وسلم

  .فليتحرها يف السبع األواخر
 اعتكفنا مع النيب: فقال سألت أبا سعيد وكان يل صديقاً :عن أيب سلمة قال -  ٢٠١٦

العشر األوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا  -صلى اهللا عليه وسلم-
 أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها يف العشر األواخر يف الوتر مي أريت ليلة القدر ثُإن :وقال

صلى اهللا عليه -ي أسجد يف ماء وطني فمن كان اعتكف مع رسول اهللا ي رأيت أنإنف
 فجاءت سحابة فمطرت حىت سال ]٣[فلريجع فرجعنا وما نرى يف السماء قزعة - وسلم

اهللا عليه  صلى- أقيمت الصالة فرأيت رسول اهللا فسقف املسجد وكان من جريد النخل 
  .يسجد يف املاء والطني حىت رأيت أثر الطني يف جبهته - وسلم

                                                
 ﴿: وفيه قوله تعاىل): وما يدريك( :قوله ]١[       ﴾ ]وقد علم النيب  ]٣: عبس

 .صلى اهللا عليه وسلم أنه من املزكني
 .قاصدها: أي): متحريها( :قوله ]٢[

 .              ): زعةق( :قوله ]٣[
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٢٥٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر فيه عن عبادة
 صلى اهللا عليه- كان رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب سعيد اخلدري  -  ٢٠١٨
ن العشر اليت يف وسط الشهر فإذا كان حني ميسي من عشرين جياور يف رمضا - وسلم

ه ليلة متضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إىل مسكنه ورجع من كان جياور معه وأن
 مأقام يف شهر جاور فيه الليلة اليت كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء اهللا ثُ

هذه العشر األواخر فمن كان قد بدا يل أن أجاور  مكنت أجاور هذه العشر ثُ :قال
أنسيتها فابتغوها يف العشر  ماعتكف معي فليثبت يف معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثُ

 وتر وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني فاستهلت السماء تلك الليلة األواخر وابتغوها يف كلّ
 ليلة إحدى - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا يف مصلى  ]٢[فأمطرت فوكف املسجد

  .وماء طيناً ىنظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلف ]٣[وعشرين فبصرت عيين
 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ٢٠٢١

يف سابعة  ]٤[رمضان ليلة القدر يف تاسعة تبقى يفالتمسوها يف العشر األواخر 
وعن خالد عن عكرمة عن . اب عن أيوبتابعه عبد الوه .تبقى ]٦[يف خامسة ]٥[تبقى

  .ابن عباس التمسوا يف أربع وعشرين
  اهللا ال رسولـق :- رضي اهللا عنهما- قال ابن عباس : االقن أيب جملز وعكرمة ـع – ٢٠٢٢

                                                

  .بن صامت): عن عبادة( :قوله ]١[
 .قطر قطر املطر من سقفه: أي): فأمطرت فوكف املسجد( :قوله ]٢[
مشيت "و" بطشت بيدي: "فبصرت بضم العني عيين تأكيد تقول): فبصرت عيين( :قوله ]٣[

 .، رسول مفعول به"برجلي
 .ليلة إحدى وعشرين): تبقى يف تاسعة( :قوله ]٤[
 .والعشرينالثالث ليلة ): يف سابعة تبقى( :قوله ]٥[
 .ليلة مخس وعشرين): يف خامسة تبقى( :قوله ]٦[
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٢٥٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أو يف سبع  ]١[مضنيهي يف العشر األواخر هي يف تسع ي :- صلى اهللا عليه وسلم- 
  .ليلة القدر :يعين ]٢[يبقني

  ة ليلة القدر لتالحي الناسفباب رفع معر
ليخربنا بليلة  - صلى اهللا عليه وسلم- خرج النيب : عن عبادة بن الصامت قال -  ٢٠٢٣

خرجت ألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن  :القدر فتالحى رجالن من املسلمني فقال
  .لكم فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة خرياً ]٣[وفالن فرفعت وعسى أن يكون

  إخل... يف العشر األواخر االعتكافب با
 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب سعيد اخلدري  -  ٢٠٢٧

حىت إذا كان ليلة إحدى  كان يعتكف يف العشر األوسط من رمضان فاعتكف عاماً
من كان اعتكف معي  :قال ،وعشرين وهي الليلة اليت خيرج من صبيحتها من اعتكافه

أنسيتها وقد رأيتين أسجد يف ماء وطني  مقد أريت هذه الليلة ثُفيعتكف العشر األواخر فل
وتر فمطرت السماء تلك  من صبيحتها فالتمسوها يف العشر األواخر والتمسوها يف كلّ

صلى - فبصرت عيناي رسول اهللا  ]٤[الليلة وكان املسجد على عريش فوكف املسجد
  .املاء والطني من صبح إحدى وعشرين على جبهته أثر - اهللا عليه وسلم

  حلاجة إالّ ]٥[ال يدخل البيتاملعتكف باب 
  صلى–زوج النيب  -رضي اهللا عنها-عائشة  عمرة بنت عبد الرمحن أنّعن  - ٢٠٢٩

                                                

 .ليلة التاسع والعشرين): يف تسع ميضني( :قوله ]١[
 .ليلة الثالث والعشرين: يعين): أو سبع يبقني( :قوله ]٢[
 .رفعها): أن يكون( :قوله ]٣[
مظلالً جبريد وحنوه مما : أي): املسجدوكان املسجد على عريش فوكف ( :قوله ]٤[

  .يستظل به يريد أنه مل يكن له سقف يكن من املطر
 .بيت املسكونة): ال يدخل البيت( :قوله ]٥[
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٢٥٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ليدخل علي  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  ]١[وإن كان :قالت -اهللا عليه وسلم
  .حلاجة إذا كان معتكفاً ل البيت إالّرأسه وهو يف املسجد فأرجله وكان ال يدخ

  عتكاف النساءاباب 
 يعتكف - صلى اهللا عليه وسلم- كان النيب : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ٢٠٣٣

يدخله  ميف العشر األواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثُ
ا رأته زينب فأذنت هلا فضربت خباء فلم ]٢[فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء

 :رأى األخبية فقال - صلى اهللا عليه وسلم- جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النيب  تبن
فترك االعتكاف  ]٣[هنترون بِ لربآ :-صلى اهللا عليه وسلم- فأخرب فقال النيب  ؟ما هذا

  .]٤[من شوال اعتكف عشراً مذلك الشهر ثُ
  إىل باب املسجد؟ باب هل خيرج املعتكف حلوائجه

صلى اهللا - صفية زوج النيب  أنّ - رضي اهللا عنهما-أخربين علي بن احلسني  - ٢٠٣٥
تزوره يف  - صلى اهللا عليه وسلم- جاءت إىل رسول اهللا  هاأخربته أن - عليه وسلم

قامت  ماعتكافه يف املسجد يف العشر األواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثُ
يقلبها حىت إذا بلغت باب املسجد عند  معها - صلى اهللا عليه وسلم- تنقلب فقام النيب 
صلى اهللا عليه وسلم-رجالن من األنصار فسلما على رسول اهللا  باب أم سلمة مر- 
 ]٦[ما هي صفية بنت حييإن ]٥[على رسلكما :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال هلما النيب 

                                                

 .خمففة من مثقلة): وإن كان( :قوله ]١[
 .يف حجرة عائشة): خباء( :قوله ]٢[
: ب على املفعولية لترون أياهلمزة مهزة االستنكار والرب منصو): آلرب ترون بِهن( :قوله ]٣[

 .تظنون الرب والطاعة يف االعتكاف معهن وإمنا االعتكاف البعد عنهن
 .مقامهن): من شوال( :قوله ]٤[
 .كونا على مكانكما وال تذهبا): على رسلكما( :قوله ]٥[
 .أجنبية - وأستغفر اهللا-زوجي وليست ): إنما هي صفية بنت حيي( :قوله ]٦[
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٢٥٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 إنّ :- وسلماهللا عليه  صلى- سبحان اهللا يا رسول اهللا وكرب عليهما فقال النيب  :فقاال
أن يقذف يف قلوبكما شيئاًي خشيت الشيطان يبلغ من اإلنسان مبلغ الدم وإن.  

  صبيحة عشرين صلى اهللا عليه وسلمباب اإلعتكاف وخروج النيب 
 :مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن قال :حدثين حيىي بن أيب كثري قال -  ٢٠٣٦

صلى اهللا عليه -سول اهللا هل مسعت ر: قلت - رضي اهللا عنه- سألت أبا سعيد اخلدري 
العشر  - صلى اهللا عليه وسلم-نعم اعتكفنا مع رسول اهللا  :قال ؟يذكر ليلة القدر - وسلم

صلى اهللا -فخطبنا رسول اهللا  :فخرجنا صبيحة عشرين قال :قال ،األوسط من رمضان
ي نسيتها فالتمسوها يف ي أريت ليلة القدر وإنإن :صبيحة عشرين فقال - عليه وسلم

من كان اعتكف مع في أسجد يف ماء وطني ي رأيت أنوتر فإنالشر األواخر يف الع
فرجع الناس إىل املسجد وما نرى يف  ]١[فلريجع -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

صلى -فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصالة فسجد رسول اهللا  :السماء قزعة قال
  .طني يف أرنبته وجبهتهيف الطني واملاء حىت رأيت ال - اهللا عليه وسلم

  عتكاف املستحاضةاباب 
صلى اهللا -اعتكفت مع رسول اهللا  :قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢٠٣٧

مستحاضة فكانت ترى احلمرة والصفرة فرمبا  ]٢[امرأة من أزواجه -عليه وسلم
  .وضعنا الطست حتتها وهي تصلي

  باب زيارة املرأة زوجها يف اعتكافه
  صلى اهللا عليه-صفية زوج النيب  أنّ - رضي اهللا عنهما- بن حسني عن علي  -  ٢٠٣٨
أخربته ح حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا هشام بن يوسف أخربنا معمر عن  - وسلم

يف املسجد وعنده  - صلى اهللا عليه وسلم-كان النيب : قال الزهري عن علي بن حسني
                                                

 .إىل املسجد): عفلريج( :قوله ]١[
 .وهي أم سلمة رضي اهللا تعاىل عنها): من أزواجه( :قوله ]٢[
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٢٥٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

رف معك وكان بيتها يف ال تعجلي حىت أنص :فقال لصفية بنت حيي ]١[أزواجه فرحن
معها فلقيه رجالن من األنصار فنظرا إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-دار أسامة فخرج النيب 

تعاليا  :-صلى اهللا عليه وسلم- قال هلما النيب ف ]٢[أجازا مثُ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
جيري من الشيطان  إنّ :قالف ،سبحان اهللا يا رسول اهللا :قاالفها صفية بنت حيي إن

ي خشيت أن يلقي يف أنفسكما شيئاًاإلنسان جمرى الدم وإن.  
  باب هل يدرأ املعتكف عن نفسه

صلى اهللا عليه - أتت النيب  -رضي اهللا عنها- صفية  عن علي بن حسني أنّ - ٢٠٣٩
فأبصره رجل من األنصار فلما أبصره  ]٣[وهو معتكف فلما رجعت مشى معها - وسلم

الشيطان  هذه صفية فإنّ :ورمبا قال سفيانبنت حيي، ة تعال هي صفي :دعاه فقال
  .]٤[ليالً وهل هو إالّ :قال أتته ليالً :قلت لسفيان، جيري من ابن آدم جمرى الدم

  يف شوال االعتكافباب 
 -صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها- عن عائشة  - ٢٠٤١

فاستأذنته  :مكانه الذي اعتكف فيه قال لّحإذا صلى الغداة فرمضان  يعتكف يف كلّ
ومسعت ها حفصة فضربت قبة عائشة أن تعتكف فأذن هلا فضربت فيه قبة فسمعت بِ

الغداة  من - صلى اهللا عليه وسلم- ها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول اهللا زينب بِ
انزعوها لرب اما محلهن على هذا  :فأخرب خربهن فقال ؟ما هذا :أبصر أربع قباب فقال

  .فرتعت فلم يعتكف يف رمضان حىت اعتكف يف آخر العشر من شوال ]٥[فال أراها
                                                

 .وذهنب إىل منازهلن): وعنده أزواجه فرحن( :قوله ]١[
 .جاز، وأجاز وجاوز مبعىن): اثُم أجاز( :قوله ]٢[
 .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وآله وصحبه وسلم): مشى معها( :قوله ]٣[
   .إتيانها): الًهو إالّ لي( :قوله ]٤[
  .لئال أراها: أي): فال أراها( :قوله ]٥[
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٢٥٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري موصالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب من مل ير على املعتكف صوماً
ي نذرت إن !يا رسول اهللا :ه قالأن -رضي اهللا عنه-عن عمر بن اخلطاب  - ٢٠٤٢

صلى اهللا عليه -فقال له النيب  ،يف اجلاهلية أن أعتكف ليلة يف املسجد احلرام
  .]١[نذرك فاعتكف ليلةبأوف  :- سلمو

  بدا له أن خيرج مباب من أراد أن يعتكف ثُ
ذكر أن  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ٢٠٤٥

يعتكف العشر األواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن هلا وسألت حفصة عائشة أن 
وكان  :جحش أمرت ببناء فبين هلا قالت تبنتستأذن هلا ففعلت فلما رأت ذلك زينب 

ما  :إذا صلى انصرف إىل بنائه فبصر باألبنية فقال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
لرب آ :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،بناء عائشة وحفصة وزينب :قالوا ؟هذا
  .لمن شوا هذا ما أنا مبعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف عشراًبِ ]٢[أردن

                                                

   .وال صوم إالّ يف اليوم وفيه ما تعلم): فاعتكف ليلة( :قوله ]١[
 .صيغة املؤنثات من اإلرادة والضمري إىل األزواج): لرب أردنآ( :قوله ]٢[
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٢٥٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب البيوع
  :تعاىلتبارك وباب ما جاء يف قول اهللا 

﴿         ... إخل ﴾  
 كمإن: أبا هريرة قال أخربين سعيد بن املسيب وأبو سلمة بن عبد الرمحن أنّ -  ٢٠٤٧
 :وتقولون - صلى اهللا عليه وسلم-أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا  إنّ :تقولون

مبثل  - صلى اهللا عليه وسلم- اجرين واألنصار ال حيدثون عن رسول اهللا ما بال امله
صفق باألسواق وكنت الإخويت من املهاجرين كان يشغلهم  حديث أيب هريرة وإنّ

على ملء بطين فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا  -صلى اهللا عليه وسلم-ألزم رسول اهللا 
من مساكني  مسكيناً ت امرأًنسوا وكان يشغل إخويت من األنصار عمل أمواهلم وكن

يف حديث  -صلى اهللا عليه وسلم-حني ينسون وقد قال رسول اهللا  ]١[الصفة أعي
وعى ما  جيمع إليه ثوبه إالّ مه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مقاليت هذه ثُإن :حيدثه
مقالته  - صلى اهللا عليه وسلم- قضى رسول اهللا علي حىت إذا  ]٢[فبسطت منرة ،أقول
  .تلك من شيء - صلى اهللا عليه وسلم- ا إىل صدري فما نسيت من مقالة رسول اهللا مجعته
قال عبد الرمحن بن  :حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال - ٢٠٤٨
بيين وبني سعد بن  - صلى اهللا عليه وسلم- ملا قدمنا املدينة آخى رسول اهللا  :عوف
 فأقسم لك نصف مايل وانظر أي ار ماالًي أكثر األنصإن :فقال سعد بن الربيع ،الربيع

ال حاجة  :تزوجتها فقال له عبد الرمحن ]٣[تزوجيت هويت نزلت لك عنها فإذا حلّ
فغدا إليه عبد الرمحن  :قال ،سوق قينقاع :قال ؟يل يف ذلك هل من سوق فيه جتارة

                                                
 .أحفظ): أعي( :قوله ]١[
 .كانت): منرة( :قوله ]٢[
 .بانقضاء عدتها): فإذا حلّت( :قوله ]٣[
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٢٦٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ر صفرة فما لبث أن جاء عبد الرمحن عليه أث ]١[تابع الغدو مثُ :فأتى بأقط ومسن قال
 :قال؟ ]٢[ومن :قال ،نعم :قال ؟تزوجت :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا 
 ،نواة من ذهب أو نواة ذهب ]٤[زنة :قال؟ ]٣[كم سقت :قال ،امرأة من األنصار

  .أومل ولو بشاة :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال له النيب 
املدينة فآخى  قدم عبد الرمحن بن عوف :قال -رضي اهللا عنه-عن أنس  - ٢٠٤٩

بينه وبني سعد بن الربيع األنصاري وكان سعد ذا غىن  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
بارك اهللا لك يف أهلك  :قال، ]٥[أقامسك مايل نصفني وأزوجك :فقال لعبد الرمحن

فأتى به أهل مرتله  ومسناً أقطاً ]٦[وين على السوق فما رجع حىت استفضلومالك دلّ
صلى اهللا -فقال له النيب  ]٧[ما شاء اهللا فجاء وعليه وضر من صفرةأو  فمكثنا يسرياً
 ؟ما سقت إليها :قال ،تزوجت امرأة من األنصار !يا رسول اهللا :قال ]٨[مهيم :- عليه وسلم

  .أومل ولو بشاة :نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب قال :قال
وذو ااز  كانت عكاظ وجمنة: قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ٢٠٥٠
    ﴿: هم تأمثوا فيه فرتلتيف اجلاهلية فلما كان اإلسالم فكأن أسواقاً

          ﴾]١٩٨: البقرة[ قرأها ابن عباسف يف مواسم احلج]٩[.  
                                                

 .إىل السوق للتجارةتابع الذهاب : بلفظ املصدر أي): تابع الغدو( :قوله ]١[
 .تزوجت): ومن: قال( :قوله ]٢[
 كم أعطيت هلا مهراً؟: أي): كم سقت: قال( :قوله ]٣[
 .وزن): زنة: قال( :قوله ]٤[
 .إحدى زوجيت): وأزوجك( :قوله ]٥[
 .ربح: أي): حىت استفضل( :قوله ]٦[
 .لطخ: بفتح الواو والضاد املعجمة أي): وضر من صفرة( :قوله ]٧[
 .ما شأنك: أي): مهيم( :قوله ]٨[
  ". يف مواسم احلج"وليس يف قراءتنا ): قرأها ابن عباس( :قوله ]٩[
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٢٦١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

باب احلالل بين وبينهما مشتبهاتن واحلرام بي  
صلى - مسعت النيب  - رضي اهللا عنه- ت النعمان بن بشري عن الشعيب مسع - ٢٠٥١

وحدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا ابن عيينة حدثنا أبو فروة عن الشعيب ح  -اهللا عليه وسلم
وحدثنا عبد اهللا بن ح  -صلى اهللا عليه وسلم-بن بشري مسعت النيب امسعت النعمان 

 -رضي اهللا عنه-النعمان حممد حدثنا ابن عيينة عن أيب فروة مسعت الشعيب مسعت 
حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان عن أيب فروة عن ح  -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 

 :- صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : قال -اهللا عنه رضي- الشعيب عن النعمان بن بشري 
احلالل بيان م كمشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من اإلثْن وبينهما أمور ن واحلرام بي
م أوشك أن يواقع ما فيه من اإلثْ ما يشكأترك ومن اجترأ على  له ]١[ملا استبان

  .استبان واملعاصي محى اهللا من يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه
  باب تفسري املشبهات

 بن عبد الرمحن بن أيب حسني حدثنا عبد اهللا بن أيب مليكةاأخربنا عبد اهللا  -  ٢٠٥٢
 ]٢[ها أرضعتهماامرأة سوداء جاءت فزعمت أن أنّ - اهللا عنه رضي- عن عقبة بن احلارث 

  -صلى اهللا عليه- م النيب وتبس ]٥[نهـع رضـفأع ]٤[- صلى اهللا عليه وسلم-   للنيب ]٣[ذكرـف
  .ابنة أيب إهاب التميمي ]٨[وكانت حتته ]٧[وقد قيل ]٦[كيف :قال - وسلم

                                                
 .وظهر كونه إثْماً): ملا استبان( :قوله ]١[
 .الزوجني: أي): أرضعتهما( :قوله ]٢[
 .عقبة): فذكر( :قوله ]٣[
 ؟ أفارقها أم ال): -وسلمصلى اهللا عليه - للنيب ( :قوله ]٤[
 .عن عقبة): فأعرض عنه( :هقول ]٥[
 .ال تفارقها): كيف: قال( :قوله ]٦[
 .إنها أرضعتهما): وقد قيل( :قوله ]٧[
 .حتت عقبة): كانت حتته( :قوله ]٨[
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٢٦٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أيب وقاص عهد إىل أخيه كان عتبة بن : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -  ٢٠٥٣
 فلما كان عام الفتح أخذه سعد :ابن وليدة زمعة مين فاقبضه قالت سعد بن أيب وقاص أنّ

 أخي وابن وليدة :قد عهد إيل فيه فقام عبد بن زمعة فقال :بن أيب وقاص وقال ابن أخي
 !اهللايا رسول  :فقال سعد - صلى اهللا عليه وسلم- أيب ولد على فراشه فتساوقا إىل النيب 

 ،أخي وابن وليدة أيب ولد على فراشه :فقال عبد بن زمعة ،ابن أخي كان قد عهد إيل فيه
 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  مهو لك يا عبد بن زمعة ثُ :- صلى اهللا عليه وسلم- النيب فقال 

 :- لمصلى اهللا عليه وس- قال لسودة بنت زمعة زوج النيب  مثُ ،الولد للفراش وللعاهر احلجر
  .]٤[عزوجل حىت لقي اهللا ]٣[فما رآها ]٢[ملا رأى من شبهه بعتبة ]١[احتجيب منه

  باب ما يترته من الشبهات
بتمرة  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  مر :قال -رضي اهللا عنه-عن أنس  - ٢٠٥٥
  رضي–ريرة ـن أيب هـوقال مهام ع .هاصدقة ألكلت ]٥[لوال أن تكون :فقال ،ةـمسقوط
  .أجد مترة ساقطة على فراشي :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -نهاهللا ع

  وغريه ]٦[باب التجارة يف البز
  رضي–جر يف الصرف فسألت زيد بن أرقم ـكنت أت :الـن أيب املنهال قـع – ٢٠٢٥

                                                
 .هذا موضع الترمجة فإنّ فيه من الورع واتقاء الشبهات ما ال خيفى): احتجيب منه( :قوله ]١[
 .بن أيب وقاص): بعتبة( :قوله ]٢[
 .سودة: أي): هاآفما ر( :قوله ]٣[
 .ذلك الولد املتنازع فيها): لقي اهللا عزوجل( :قوله ]٤[
 .لو ال االحتمال أن تكون: أي): لو ال أن تكون: فقال( :قوله ]٥[
بفتح املوحدة والراء املهملة املشددة وألبوي ذر والوقت يف ): التجارة يف البز( :قوله ]٦[

وعليه األكثر وليس يف احلديث ما يدلّ عليه : ابن حجر البز بالزاي بدل الراء قال احلافظ
خبصوصه بل بطريق عموم الكاسب، وصوب ابن عساكر األوىل وهو أليق مبواخاة 

 .الترمجة اللحاقة وهو التجارة يف البحر وكذا ضبطها احلافظ الدمياطي
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٢٦٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ح وحدثين الفضل بن يعقوب حدثنا  - صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  :فقال - اهللا عنه 
هما أخربين عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أن :د قال ابن جريجاحلجاج بن حمم

كنا  :عن الصرف فقاال سألت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم :مسعا أبا املنهال يقول
صلى اهللا عليه - فسألنا رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- تاجرين على عهد رسول اهللا 

  .فال يصلح وإن كان نساًء بيد فال بأس إن كان يداً :عن الصرف فقال - وسلم
  باب اخلروج يف التجارة

استأذن على عمر بن اخلطاب  أبا موسى األشعري عن عبيد بن عمري أنّ - ٢٠٢٦
 :عمر فقال زعفرجع أبو موسى فف ه كان مشغوالًفلم يؤذن له وكأن -رضي اهللا عنه-

كنا : ]٣[قالف ]٢[قد رجع فدعاه :بن قيس ائذنوا له قيلا ]١[أمل أمسع صوت عبد اهللا
تأتيين على ذلك بالبينة فانطلق إىل جملس األنصار فسأهلم  :فقال ]٤[نؤمر بذلك

أبو سعيد اخلدري فذهب بأيب سعيد  ]٥[أصغرنا ال يشهد لك على هذا إالّ :فقالوا
 أهلاين الصفق - صلى اهللا عليه وسلم- أخفي علي من أمر رسول اهللا  :اخلدري فقال عمر

  .تجارةالإىل  اخلروج :باألسواق يعين
  باب التجارة يف البحر

﴿ :تال محبق ثُ ال بأس به وما ذكره اهللا يف القرآن إالّ :وقال مطر      

          ﴾]الفلك السفن الواحد واجلمع سواء وقال  ]١٢: فاطر
    ..........................................................  متخر السفن :جماهد

                                                
 .أيب موسى): صوت عبد اهللا( :قوله ]١[
 رجعت؟ كيف: عمر فقال له): فدعاه( :قوله ]٢[
 .أبو موسى): فقال( :قوله ]٣[
 .بالرجوع إذا مل يؤذن: أي): كنا نؤمر بذلك( :قوله ]٤[
 .هذا األمر مشهور عندنا يعلمه كلنا حىت من هو أصغرنا): إالّ أصغرنا( :قوله ]٥[
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٢٦٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .الفلك العظام من السفن إالّوال متخر الريح  ]١[الريحمن 
البسط يف الرزق باب من أحب  

 :بن أيب يعقوب الكرماين حدثنا حسان حدثنا يونس قال ]٢[حدثنا حممد -  ٢٠٦٧
صلى -مسعت رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه-حممد هو الزهري عن أنس بن مالك 

  .فليصل رمحه ]٣[ه أن يبسط له رزقه أو ينسأ يف أثرهمن سر :يقول -اهللا عليه وسلم
  بالنسيئة صلى اهللا عليه وسلمباب شرى النيب 

حدثين  :فقال ]٤[ذكرنا عند إبراهيم الرهن يف السلم :حدثنا األعمش قال - ٢٠٦٨
من  اشترى طعاماً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ -رضي اهللا عنها- األسود عن عائشة 

  .من حديد يهودي إىل أجل ورهنه درعاًرجل 
صلى اهللا عليه - ه مشى إىل النيب أن -رضي اهللا عنه- بن مالك عن أنس  -  ٢٠٦٩
له  درعاً - صلى اهللا عليه وسلم-ولقد رهن النيب  ]٥[وإهالة سنخة خببز شعري - وسلم

ما أمسى عند آل  :ألهله ولقد مسعته يقول باملدينة عند يهودي وأخذ منه شعرياً
  .عنده لتسع نسوة وإنّ بوال صاع ح صاع بر -صلى اهللا عليه وسلم-حممد 

                                                

بفتح التاء وسكون امليم وفتح اخلاء املعجمة ): تمخر السفن من الريح: وقال جماهد( :قوله ]١[
 .تشق السفن الريح برفع السفن على الفاعلية ونصب الريح على املفعولية وهو الصواب :أي

 .بن مسلم بن شهاب): حدثنا حممد( :قوله ]٢[
 .يزاد يف عمره: أي): أو ينسأ يف أثره( :قوله ]٣[
 .القرض: السلف أعين: يعين): الرهن يف السلف( :قوله ]٤[
مزة وختفيف اهلاء األلية أو ما أذيب من الشحم وكلّ ما بكسر اهل): وإِهالة سنخة( :قوله ]٥[

بفتح السني املهملة وكسر النون  سنِخةيوتدم به من االدهان أو الدسم اجلامد على املرقة 
 .متغرية الرائحة من طول املكث: وفتح اخلاء املعجمة أي
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٢٦٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب كسب الرجل وعمله بيده
ملا استخلف أبو : قالت - رضي اهللا عنها- عائشة  حدثين عروة بن الزبري أنّ -  ٢٠٧٠

نة أهلي وشغلت بأمر ؤوحرفيت مل تكن تعجز عن م لقد علم قومي أنّ :بكر الصديق قال
  .]١[فيهاملسلمني فسيأكل آل أيب بكر من هذا املال وحيترف للمسلمني 

كان أصحاب رسول اهللا  :-رضي اهللا عنها-قالت عائشة  :عن عروة قال - ٢٠٧١
لو  :فقيل هلم ]٢[كان يكون هلم أرواحفعمال أنفسهم  - صلى اهللا عليه وسلم-

  .رواه مهام عن هشام عن أبيه عن عائشة .اغتسلتم
اهللا  رضي-ه مسع أبا هريرة بن عوف أناعن أيب عبيد موىل عبد الرمحن  - ٢٠٧٣

 ]٣[ألن حيتطب أحدكم حزمة :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا  :يقول -عنه
  .فيعطيه أو مينعه على ظهره خري له من أن يسأل أحداً

قال : قال - رضي اهللا عنه- حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري بن العوام  -  ٢٠٧٥
  .خري له من أن يسأل الناس ]٤[ألن يأخذ أحدكم أحبله :- صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

  باب من أنظر موسراً
حدثه  - رضي اهللا عنه- حذيفة  أنّربعي بن حراش حدثه  حدثنا منصور أنّ - ٢٠٧٧

روح رجل ممن كان قبلكم تلقت املالئكة  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : قال
 ا عن املوسركنت آمر فتياين أن ينظروا ويتجاوزو :قال أعملت من اخلري شيئاً :قالواف

املوسر  كنت أيسر على: بن حراشوقال أبو مالك عن ربعي ، فتجاوزوا عنه :قال :قال
وأنظر املعسر وتابعه شعبة عن عبد امللك عن ربعي وقال أبو عوانة عن عبد امللك 

                                                
 .املال بأن يتجر فيهيف هذا  للمسلمني فيهأبو بكر  حيترف): فيه حيترف للمسلمني( :قوله ]١[
 .رائحة كريهة لكثرة العمل: مجع ريح، أي): أرواح( :قوله ]٢[
 .حطباً): حزمة( :قوله ]٣[
  .فيذهب فيحطب: مجع حبل أي): حبلهأ( :قوله ]٤[
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٢٦٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :وقال نعيم بن أيب هند عن ربعي ،نظر املوسر وأجتاوز عن املعسرفأ :عن ربعي
  .وز عن املعسروأجتا ]١[فأقبل من املوسر

  ]٢[باب إذا بني البيعان
صلى اهللا عليه -كتب يل النيب  :ومل يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد قال

من العداء بن خالد  -صلى اهللا عليه وسلم-هذا ما اشترى حممد رسول اهللا  - وسلم
نا والسرقة الغائلة الز :وال غائلة وقال قتادة ]٤[وال خبثة ]٣[بيع املسلم املسلم ال داء

 :بعض النخاسني يسمي آري خراسان وسجستان فيقول إنّ :واإلباق وقيل إلبراهيم
جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن وجاء أمس من خراسان 

  .أخربه ها داء إالّبِ يبيع سلعة يعلم أنّأن المرئ  ال حيلّ :عامر
  باب موكل الربا

فأمر  حجاماً اشترى عبداً رأيت أيب :ة قالعن عون بن أيب جحيف - ٢٠٨٦
عن مثن الكلب  -صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب ن :فسألته فقالفكسرت  ]٥[مبحامجه

واملوشومة وآكل الربا وموكله ولعن املصور ]٦[هى عن الوامشةومثن الدم ون.  
  إخل... باب ميحق اهللا الربا

  مسعت: قال - رضي اهللا عنه-هريرة أبا  إنّ :عن ابن شهاب قال ابن املسيب -  ٢٠٨٧
                                                

 .ما أعطى): من املوسر( :قوله ]١[
 . يف املبيع والثمن من العيوب والرادءة ما): إذا بني البيعان( :قوله ]٢[
على شرط أن ال يكون به داء وال خبثة وال زنا وال : ال مرض به، أي: أي): داء ال( :قوله ]٣[

 .على خيار العيب، واهللا أعلم: سرقة وال إباق أي
 .ليس فيه أخالق خبيثة وقد قيل غري ذلك: أي): وال خبثة( :قوله ]٤[
 .آالت احلجامة: أي): مبحامجه( :قوله ]٥[
 .سم بالكتم كما هو رائج اآلن يف كفار ديارناالوشم الو): الوامشة( :قوله ]٦[
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٢٦٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )سالميةاإل ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .للسلعة ممحقة للربكة ]١[احللف منفقة :يقول - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
  باب ما يكره من احللف يف البيع

أقام سلعة وهو يف  رجالً أنّ -رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن أيب أوىف  - ٢٠٨٨
 من املسلمني فرتلت فيها رجالً ليوقع ]٢[ما مل يعط هاالسوق فحلف باهللا لقد أعطى بِ

﴿                ﴾ ٧٧: آل عمران[ اآلية[.  
  ]٣[باب ما قيل يف الصواغ

رضي اهللا -بن علي احسني  عن ابن شهاب أخربين علي بن حسني أنّ - ٢٠٨٩
 صلى- من نصييب من املغنم وكان النيب  ]٤[فكانت يل شار: قال علياً أخربه أنّ - عنهما

 من اخلمس فلما أردت أن أبتين بفاطمة بنت رسول اهللا أعطاين شارفاً - اهللا عليه وسلم
من بين قينقاع أن يرحتل معي فنأيت  صواغاً واعدت رجالً -صلى اهللا عليه وسلم-

  .بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغني وأستعني به يف وليمة عرسي
 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عباس عن ابن  - ٢٠٩٠

حلت يل ساعة أما ألحد قبلي وال ألحد بعدي وإن ومل حتلّ م مكةاهللا حر إنّ :قال
هار ال خيتلى خالها وال يعضد شجرها وال ينفر صيدها وال يلتقط لقطتها إالّمن ن 
 إالّ :ذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا فقالاإل إالّ :قال عباس بن عبد املطلبف ،ملعرف
  ،مكانه وترتل ن الظلّـم ]٥[هل تدري ما ينفر صيدها هو أن تنحيه :فقال عكرمة، اإلذخر

                                                
 .الكاذبة أن ال عيب فيها أو كان شراها بكذا ومثل كذا): احللف منفقة( :قوله ]١[
كان شراها من رجل فأعطاها مثناً، ثُم إذا باعها : أي): لقد أعطى بِها ما مل يعط( :قوله ]٢[

 .ومل يكن كذلك بل كان كاذباً باعها بأقلّ مما اشتراها به: مل يعط مثل ما أعطى أي
 .      ): غايف الصو( :قوله ]٣[
 .ناقة عظيمة): يل شارف( :قوله ]٤[
 .              ): ن تنحيهأ هو( :قوله ]٥[
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٢٦٨ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .لصاغتنا وقبورنا :قال عبد الوهاب عن خالد
  باب النجار

بعث  :يسألونه عن املنرب فقال أتى رجال سهل بن سعد :عن أيب حازم قال -  ٢٠٩٤
اها سهل أن مري غالمك النجار إىل فالنة امرأة قد مس - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

جاء  مثُ ]١[ملها من طرفاء الغابةأجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته يع يعمل يل أعواداً
  .اها فوضعت فجلس عليهها فأمر بِبِ - صلى اهللا عليه وسلم- ها فأرسلت إىل رسول اهللا بِ

  بنفسه ]٢[اإلمام احلوائج ىباب شر
من عمر  مجالً - صلى اهللا عليه وسلم- اشترى النيب  :- رضي اهللا عنهما- وقال ابن عمر 

 :- رضي اهللا عنهما- فسه وقال عبد الرمحن بن أيب بكر بن - رضي اهللا عنهما- واشترى ابن عمر 
  .منه شاة واشترى من جابر بعرياً - صلى اهللا عليه وسلم- جاء مشرك بغنم فاشترى النيب 

  ريالدواب واحلم ىباب شر
  وقال ابن عمر ؟قبل أن يرتل ل يكون ذلك قبضاًـوهو عليه ه وإذا اشترى دابة أو مجالً

  .صعباً مجالً :يعين ]٣[لعمر بعنيه - صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب :- رضي اهللا عنهما-
 حدثنا حممد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد اهللا عن وهب بن كيسان -  ٢٠٩٧

 -صلى اهللا عليه وسلم-كنت مع النيب : قال -رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللا 
 !جابر :فقال -هللا عليه وسلمصلى ا- يف غزاة فأبطأ يب مجلي وأعيا فأتى علي النيب 

                                                

جمتمع األشجار حبيث يغيب من  الغابة،              طرفاء): الغابة من طرفاء( :قوله ]١[
 .دخلها وهلذا سميت غابة

ذاك ملا يتومهه بعض الناس أنه قادح يف املروة فقد شرى و): اإلمام احلوائج شرى( :قوله ]٢[
 .النيب صلى اهللا عليه وسلم بنفسه

إذا اشترى شيئاً "د ورقتني يف باب هذا خمتصر من حديث طويل سيأيت بع): بعنيه( :قوله ]٣[
 ".فوهب من ساعته
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٢٦٩ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حيجنه  ]٢[فرتل ]١[أبطأ علي مجلي وأعيا فتخلفت :قلت ؟ما شأنك :قال ،نعم :فقلت
صلى اهللا عليه - اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول اهللا  :قال مثُ ة،مبحجن
أفال جارية  :قال ،بل ثيباً :قلت ؟أم ثيباً بكراً :قال ،نعم :قلت؟ تزوجت :قال - وسلم
 ]٣[ومتشطهنيل أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة جتمعهن  إنّ :قلت ،وتالعبك عبهاتال

 ؟أتبيع مجلك :قال مثُ ]٥[فالكيس الكيس ]٤[ك قادم فإذا قدمتأما إن :قال ،وتقوم عليهن
قبلي وقدمت  - صلى اهللا عليه وسلم- قدم رسول اهللا  مفاشتراه مين بأوقية ثُ ،نعم :قلت

 :قال ،نعم :قلت ؟أآلن قدمت :سجد فوجدته على باب املسجد قالبالغداة فجئنا إىل امل
أوقية فوزن يل  أن يزن يل ركعتني فدخلت فصليت فأمر بالالً دخل فصلّاوفدع مجلك 

اآلن : ]٦[قلت ،يل جابراً واادع :فقال ،بالل فأرجح يل يف امليزان فانطلقت حىت وليت
  .خذ مجلك ولك مثنه :قال ،يرد علي اجلمل ومل يكن شيء أبغض إيل منه

                                                
 .عن الناس وسبقوا): فتخلفت( :قوله ]١[
جيذب مجلي : أي حيجنهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مركبه وهو ): فرتل( :قوله ]٢[

وأنا رأيت مجلي : أي اركب فركبت فلقد رأيته: ثُم قالعصاه املعوج رأسه : أي مبحجنه
 .لئال خيلفه وال يتجاوزه سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأكفّه عن ر

 .تسرح شعرهن): متشطهن( :قوله ]٣[
 .بيتك): فإذا قدمت( :قوله ]٤[
بفتح فسكون حتية اجلماع منصوب على اإلغراء ): فإذا قدمت فالكَيس الكيس( :قوله ]٥[

. املقصود باجلماع ألنه: املعىن الولد الولد يعين: فاجلماع اجلماع، وقال البخاري: أي
احملافظة : ألنّ الولد مما يرغب فيه ذو العقل لوجوه كثرية، وقيل: يعين العقلالعقل : قيل

حافظ وتوق عند إصابة الزوج ال تصيبنها لطول عهدك : الشديدة احملافظة الشديدة يعين
  .باجلماع وهي حائض كذا فسر والكلّ صحيح، واهللا أعلم

 .يف نفسي): قلت ادعوا يل جابراً( :قوله ]٦[
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٢٧٠ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  شيء اهلائم املخالف للقصد يف كلّ أو األجرب ]١[باب شراء اإلبل اهليم
كان هاهنا رجل امسه نواس وكانت عنده  :قال عمرو :حدثنا سفيان قال - ٢٠٩٩

فاشترى تلك اإلبل من شريك له فجاء  - رضي اهللا عنهما-إبل هيم فذهب ابن عمر 
 :من شيخ كذا وكذا فقال :قالف ؟ممن بعتها :فقال بعنا تلك اإلبل :إليه شريكه فقال

 :ومل يعرفك قال هيماً شريكي باعك إبالً إنّ :وحيك ذاك واهللا ابن عمر فجاءه فقال
صلى اهللا عليه -رسول اهللا  ]٢[دعها رضينا بقضاء :فاستقها فلما ذهب يستاقها قال

  .مسع سفيان عمراً ال عدوى - وسلم
  ريهاوغ باب بيع السالح يف الفتنة

صلى اهللا عليه - خرجنا مع رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- عن أيب قتادة  -  ٢١٠٠
يف بين سلمة  ]٣[فبعت الدرع فابتعت به خمرفاً عام حنني فأعطاه يعين درعاً - وسلم
فإنيف اإلسالم ]٤[ل مال تأثلتهه أو.  

  باب يف العطار وبيع املسك
رضي - عت أبا بردة بن أيب موسى عن أبيه عبد اهللا مس ]٥[حدثنا أبو بردة بن -  ٢١٠١
مثل اجلليس الصاحل واجلليس  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال - اهللا عنه

  تشتريه أنا من صاحب املسك إم ]٦[السوء كمثل صاحب املسك وكري احلداد ال يعدمك
                                                

اهلَيم كالبيض مجع أهيم كأبيض إبل بِها داء كداء االستسقاء تشرب فال تروي ): اهليم( :قوله ]١[
 .أو مجع هائم وهو املتمرد العاصي

 .حبكمه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم: أي): بقضاء( :قوله ]٢[
 .بستاناً): خمرفاً( :قوله ]٣[
 .اختذته أصالً ملايل: أي): أول مال تأثلته( :قوله ]٤[
 .بن قيس األشعري): عبد اهللاأبو بردة بن ( :قوله ]٥[
 .ال يعدوك: أي): ال يعدمك( :قوله ]٦[
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٢٧١ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .خبيثة أو ثوبك أو جتد منه رحياًبيتك جتد رحيه وكري احلداد حيرق  إماو
  باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

 ]١[ها اشترت منرقةأن ها أخربتهأن - رضي اهللا عنها-عن عائشة أم املؤمنني  - ٢١٠٥
قام على الباب فلم يدخله  -صلى اهللا عليه وسلم-فيها تصاوير فلما رآها رسول اهللا 

وإىل رسوله ماذا  أتوب إىل اهللا !يا رسول اهللا :فقلت ،فعرفت يف وجهه الكراهية
 :قلت: قالت ؟ما بال هذه النمرقة :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ؟أذنبت
أصحاب إنّ :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،ها لك لتقعد عليها وتوسدهااشتريت 

البيت الذي فيه  إنّ :وقال ،أحيوا ما خلقتم :عذبون فيقال هلمهذه الصور يوم القيامة ي
  .الصور ال تدخله املالئكةهذه 

٢[بالسوم باب صاحب السلعة أحق[  
 :صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  :قال -رضي اهللا عنه-بن مالك عن أنس  - ٢١٠٦

  .]٣[ثامنوين حبائطكم وفيه خرب وخنل !يا بين النجار
  باب كم جيوز اخليار

 إنّ :قال -ليه وسلمصلى اهللا ع-عن النيب  -رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ٢١٠٧
وكان  :قال نافع ،]٤[املتبايعني باخليار يف بيعهما ما مل يتفرقا أو يكون البيع خياراً

                                                
بنون وراء مفتوحتني ومضمومتني حميطتني مبيم ساكنة متبوعتني بقاف ): منرقة( :قوله ]١[

 .وسادة صغرية: مفتوحة وحكى تثليثث األول
 .قدر معني لثمن بذكر): أحق بالسوم( :قوله ]٢[
خرِب ككَلم مجع خرِبة ككلمة أو خرب كنِعم مجع خربة ): وفيه خرب وخنل( :قوله ]٣[

 .        : كنعمة
مشروطاً به فما اشترطا عليه، أو املعىن أنه إذا قال : أي): أو يكون البيع خياراً( :قوله ]٤[

واملسألة أنه إذا . ولزم البيع ولو مل يتفرقا اختر هذا البيع فاختار فال خيار: لصاحبهأحدمها 
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٢٧٢ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[يعجبه فارق صاحبه ابن عمر إذا اشترى شيئاً
  باب إذا مل يوقت اخليار هل جيوز البيع

لبيعان ا :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ٢١٠٩
  .أو يكون بيع خيار :ورمبا قال ]٢[اختر :باخليار ما مل يتفرقا أو يقول أحدمها لصاحبه

  إخل... باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا
عن صاحل أيب اخلليل عن عبد اهللا  ]٥[أخربين ]٤[قتادة ]٣[حدثنا شعبة قال - ٢١١٠

البيعان  :قال -سلمصلى اهللا عليه و-بن احلارث مسعت حكيم بن حزام عن النيب 
باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت 

  .بركة بيعهما
  ]٧[فقد وجب البيع ]٦[بعد البيع باب إذا خري أحدمها صاحبه

ه أن - صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  - ٢١١٢
أو خيري  واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا مجيعاً ن فكلّإذا تبايع الرجال :قال

                                                

يكون " أو يكون البيع خياراً: "، فمعىن قولهانفسخ اختر فاختار البيع لزم أو الفسخ: قال
البيع بعد أن اختاره أحدمها بتخيري صاحبه الزماً غري قابل للخيار وهذا املعىن األخري هو 

 .الذي يشهد به األحاديث، واهللا تعاىل أعلم
 .لئال يبقى له اخليار): فارق صاحبه( :قوله ]١[
 .هذا البيع فاختاره فلزم): لصاحبه اختر( :قوله ]٢[
 .ضمريه راجع إىل شعبة): قالحدثنا شعبة ( :قوله ]٣[
 .مبتدأ): قتادة( :قوله ]٤[
 .خرب): أخربين( :قوله ]٥[
 .فاختار البيع): بعد البيع( :قوله ]٦[
 .ومل يبق خيار الس): فقد وجب البيع( :قوله ]٧[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ومل يترك  ]١[أحدمها اآلخر فتبايعا على ذلك
  .واحد منهما البيع فقد وجب البيع

  باب إذا كان البائع باخليار هل جيوز البيع
 :قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ٢١١٣

  .]٣[بيع اخليار حىت يتفرقا إالّ ]٢[بيعني ال بيع بينهما كلّ
 :قال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنه-عن حكيم بن حزام  - ٢١١٤

فإن  ]٤[وجدت يف كتايب خيتار ثالث مرار :قال مهام ،يتفرقاحىت البيعان باخليار 
وميحقا  يف بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يرحبا رحباًصدقا وبينا بورك هلما 

ه مسع عبد اهللا بن احلارث حدثنا أبو التياح أن: قالوحدثنا مهام  :قال ،بركة بيعهما
  .-صلى اهللا عليه وسلم-هذا احلديث عن حكيم بن حزام عن النيب حيدث بِ

  إخل... باب إذا اشترى شيئاً
  - صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع النيب : قال - ارضي اهللا عنهم- عن ابن عمر  -  ٢١١٥

فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر  ]٦[صعب لعمر فكان يغلبين ]٥[يف سفر فكنت على بكر
 ،بعنيه :لعمر - صلى اهللا عليه وسلم- يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النيب  مويرده ثُ

بعنيه فباعه من  :-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  قال ،هو لك يا رسول اهللا :قالف
                                                

 .فاختار اآلخر البيع): على ذلك( :قوله ]١[
 .الزماً): بينهما( :قوله ]٢[
فإنه ال بيع فيه بعد التفرق أيضاً إىل مدة اخليار واملعىن ما ): حىت يتفرقا إالّ بيع اخليار( :قوله ]٣[

 .صوب إن شاء اهللا تعاىلذكرنا من لزوم البيع إذا اختاره بعد التخيري وهو األرجح األصح واأل
 .وروي باخليار وهو األوضح أنّ البيعان باخليار باخليار باخليار): خيتار ثالث مرار( :قوله ]٤[
 .مجل): فكنت على بكر( :قوله ]٥[
 .وأعجز عنه): فكان يغلبين( :قوله ]٦[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 هو لك يا عبد اهللا :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
  .تصنع به ما شئت !بن عمر
 بعت من أمري املؤمنني عثمان :قال - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢١١٦

عقيب حىت خرجت من  بالوادي مبال له خبيرب فلما تبايعنا رجعت على بن عفان ماالً
قال  ،البيع وكانت السنة أن املتبايعني باخليار حىت يتفرقا ]١[بيته خشية أن يرادين

 ]٣[إىل أرض مثود ]٢[ي سقتهي قد غبنته بأنفلما وجب بيعي وبيعه رأيت أن :عبد اهللا
  .بثالث ليال وساقين إىل املدينة بثالث ليال

  باب ما ذكر يف األسواق
 ؟هل من سوق فيه جتارة :ملا قدمنا املدينة قلت :بن عوفوقال عبد الرمحن 

 :وقال عمر ،وين على السوقدلّ :قال عبد الرمحن :وقال أنس ،سوق قينقاع: ]٤[قال
  .أهلاين الصفق باألسواق

 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  - ٢١١٩
وعشرين درجة  ته يف سوقه وبيته بضعاًصالة أحدكم يف مجاعة تزيد على صال

إذا توضأ فأحسن الوضوء ثُ ]٥[هوذلك بأنالصالة ال  أتى املسجد ال يريد إالّ م
                                                

 .يراددين: فعل من املُرادة أصله): أن يرادين( :قوله ]١[
 .عثمان: أي): ي سقتهبأن( :قوله ]٢[
كان أرض ابن عمر وعثمان بني املدينة الطيبة : يعين): بأني سقته إىل أرض مثود( :قوله ]٣[

 واألرض اخلبيثة وكان أرض ابن عمر على ثالث ليال من أرض عثمان إىل أرض مثود
ابن  فلما تبادال بعد عثمان من املدينة بثالث ليال وقرب بِهذا القدر إىل أرض مثود وصار

 .عمر بالعكس فهذا الغنب
 .سعد بن الربيع األنصاري): قالفيه جتارة؟ ( :قوله ]٤[
 .الفضيلة على الصالة يف البيت والدكان: أي): وذلك بأنه( :قوله ]٥[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ها خطيئة ها درجة وحطت عنه بِبِله رفع  الصالة مل خيط خطوة إالّ إالّ ]١[ينهزه
للهم واملالئكة تصلي على أحدكم ما دام يف مصاله الذي يصلي فيه اللهم صل عليه ا

أحدكم يف صالة ما كانت الصالة  :وقال ،ارمحه ما مل حيدث فيه ما مل يؤذ فيه
  .حتبسه
صلى اهللا عليه -خرج النيب  :قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة الدوسي  - ٢١٢٢
يف طائفة النهار ال يكلمين وال أكلمه حىت أتى سوق بين قينقاع فجلس بفناء  - وسلم

أو  ]٤[ها تلبسه سخاباًفظننت أن شيئاً ]٣[فحبسته عكَلُ مأثَ ]٢[عكَلُ مأثَ :بيت فاطمة فقال
قال  .همن حيب ه وأحباللهم أحب :قه وقبله وقالتحىت عا ]٥[تغسله فجاء يشتد

  .ه رأى نافع بن جبري أوتر بركعةأن ]٦[أخربين :قال عبيد اهللا :سفيان
  اهللا  صلى–ركبان على عهد النيب من الهم كانوا يشترون الطعام أن حدثنا ابن عمر -  ٢١٢٣

حيث  ]٧[افيبعث عليهم من مينعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حىت ينقلو -عليه وسلم
  .يباع الطعام

                                                

 .ال يقيمه عن جملسه): ال ينهزه( :قوله ]١[
عمر غري :، ولُكَع كـ ٓ     : اهلمزة لالستفهام وثَم بفتح الثاء مبعىن): أثَم لُكَع: فقال( :قوله ]٢[

 .الصغري أراد به احلسن رضي اهللا تعاىل عنه: منصرف معناه
 .فاطمة): ستهبفح( :قوله ]٣[
 .قالدة من قرنفل أو خرز أو طيب): سخاباً( :قوله ]٤[
 .يعدو): تشتد( :قوله ]٥[
عبيد : أي أخربين أنهو: عبيد اهللا قال: أي" قال: "تفسري لـ): أخربين: قال عبيد اهللا( :قوله ]٦[

 .إخل وغرضه بِهذا إثبات لقي عبيد اهللا نافعاً... رأىاهللا 
وذاك خمافة أن يبيعوه قبل القبض فإذا نقلوا فقد قبضوا يدلّ عليه ): حىت ينقلوا( :قوله ]٧[

 .وحدثنا ابن عمر، احلديث: احلديث اآليت قال
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 -صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب ن - رضي اهللا عنهما- وحدثنا ابن عمر  :قالو -  ٢١٢٤
  .أن يباع الطعام إذا اشتراه حىت يستوفيه

باب كراهية الس١[سوقب يف الخ[  
 - رضي اهللا عنهما- عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن عطاء بن يسار لقيت  -  ٢١٢٦

ه أجل واهللا إن :يف التوراة قال -اهللا عليه وسلم صلى- أخربين عن صفة رسول اهللا : قلت
 يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهداً: (ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن

وال  ك املتوكل ليس بفظّلألميني أنت عبدي ورسويل مسيت زاًوحر ونذيراً ومبشراً
غليظ وال سخاب يف األسواق وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه 

 وآذان ها أعني عميفتح بِتاهللا و ال إله إالّ :اهللا حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يقولوا
سلمة عن هالل وقال سعيد عن هالل  تابعه عبد العزيز بن أيب .)غلف وقلوب صم

فهو أغلف شيء يف غالف  كلّ" غلف": قال أبو عبد اهللا .عن عطاء عن ابن سالم
  .سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا مل يكن خمتوناً

  باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكرة
رأيت الذين يشترون الطعام : قال -رضي اهللا عنه-عن سامل عن أبيه  -  ٢١٣١

حىت يؤووه  ]٢[أن يبيعوه -صلى اهللا عليه وسلم- ازفة يضربون على عهد رسول اهللا جم
  .]٣[إىل رحاهلم
 -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  -  ٢١٣٢

ذاك دراهم :قال ؟كيف ذاك :قلت البن عباس ،حىت يستوفيه هى أن يبيع الرجل طعاماًن  
                                                

 .رفع الصوت باخلصام): السخب يف السواق( :قوله ]١[
﴿: كقوله تعاىل" ال"بتقدير " أن يبيعوه"كراهة أن يبيعوه أو : أي): أن يبيعوه( :قوله ]٢[    

     ﴾]ال تضلّوا: أي] ١٧٦: النساء.  
 .قبل القبض: يعين): حىت يوووه إىل رحاهلم( :قوله ]٣[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .مؤخرون "مرجون: "قال أبو عبد اهللا .مرجأوالطعام  ]١[بدراهم
أنا حىت  :صرف فقال طلحة ]٢[عندهكان من  :عن مالك بن أوس أنه قال - ٢١٣٤

هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة  :قال سفيان ]٣[جييء خازننا من الغابة
عن رسول  خيرب -رضي اهللا عنه-بن أوس مسع عمر بن اخلطاب اأخربين مالك  :قال
 ربا إالّ بالرب هاء وهاء والرب ربا إالّ لورقالذهب با :قال - صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا

  .هاء وهاء هاء وهاء والشعري بالشعري ربا إالّ هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إالّ
  إخل... جزافاً باب من رأى إذا اشترى طعاماً

لقد : قال - ضي اهللا عنهمار-ابن عمر عبد اهللا  أخربين سامل بن عبد اهللا أنّ - ٢١٣٧
 ]٤[الطعام يضربون :يعين يبتاعون جزافاً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب رأيت الناس يف عهد 
  .هم حىت يؤووه إىل رحاهلمأن يبيعوه يف مكانِ

  أو دابة باب إذا اشترى متاعاً
  :-رضي اهللا عنهما-مر ـوقال ابن ع ]٥[أو مات قبل أن يقبضفباع ع ـفوضعه عند البائ

    ..........................................................  ]٦[ما أدركت الصفقة
                                                

بض فكأنه باع درامهه بدرامهه فإنه إذا باع قبل الق): كذلك دراهم بدراهم: قال( :قوله ]١[
مثل اشترى طعاماً بدرهم ثُم باعه قبل قبضه بدرمهني فكأنه باع درمهه هذا بِهذين فصار 

 .مؤخر مؤجل مرجأٌرباً واحلال أنّ الطعام 
دراهم يصرفها دنانري وروي : أي عنده صرفاستفهامية  من): من كان عنده: قال( :قوله ]٢[

 .حىت جييء خازننالكين أصرب  صرف يعند أنا: فقال طلحةواحد واحلاصل " كان"بزيادة 
 .موضع قريب املدينة من عواليها): خازننا من الغابة( :قوله ]٣[
ومنهم من فرق بني اجلزاف والكيل فأجاز بيع اجلزاف قبل ): الطعام يضربون: يعين( :قوله ]٤[

 .القبض به قال مالك
 .يف مال البائع أم مال املشتري؟ هل مات): ومات قبل أن يقبض( :قوله ]٥[
 .العقد): الصفقة( :قوله ]٦[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[فهو من املبتاع جمموعاً حياً
صلى -لقل يوم كان يأيت على النيب  :قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢١٣٨

يف  ]٤[له ]٣[أحد طريف النهار فلما أذن ]٢[يأيت فيه بيت أيب بكر إالّ -اهللا عليه وسلم
ما جاءنا  :أبو بكر فقال ]٦[فخرب به وقد أتانا ظهراً إالّ ]٥[اخلروج إىل املدينة مل يرعنا

حدث فلما دخل عليه قال أليب من  يف هذه الساعة إالّ - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
 ،عائشة وأمساء :يعين ،ما مها ابنتايإن !يا رسول اهللا :قال ]٧[أخرج من عندك :بكر
 :]٩[قال ]٨[!يا رسول اهللا الصحبة :ه قد أذن يل يف اخلروج قالأشعرت أن :قال

قد  :قالفهما للخروج فخذ إحدامها عندي ناقتني أعددت يا رسول اهللا إنّ :الصحبة قال
١٠[ها بالثمنأخذت[.  

                                                
ما كان : غري منفصل من املبيع أي حياً جمموعاً): حياً جمموعاً فهو من املبتاع( :قوله ]١[

 .املشتري مال املبتاععند العقد متصالً باملبيع حياً غري ميت فإنه إذا هلك فهو من 
 .شريفةمبكة ال): بيت أيب بكر( :قوله ]٢[
 .من حضرة اهللا عزوجل): فلما أذن( :قوله ]٣[
 .صلى اهللا عليه وسلم): لهأذن ( :قوله ]٤[
مل يفجأنا شيء إالّ والنيب صلى اهللا عليه وسلم أتانا ظهراً على : أي): ومل يرعنا( :قوله ]٥[

 .خالف عادته الكرمية
 .من التخبري وهو اإلخبار): فخرب به( :قوله ]٦[
 .صلته عندكموصولة  منمن اإلخراج ): ج من عندكخرِأ( :قوله ]٧[
 .إذا خرجت !يا رسول اهللامعك  الصحبةأريد ): !الصحبة يا رسول اهللا: قال( :قوله ]٨[
 .أيضاً عند اخلروج الصحبةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أريد ): الصحبة: قال( :قوله ]٩[
  .وضع الترمجةوتركها عند الصديق وهذا م): بالثمن( :قوله ]١٠[
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  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... وال يسوم على سوم أخيه ]١[باب ال يبيع على بيع أخيه
صلى اهللا عليه - هى رسول اهللا ن :قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢١٤٠
وال يبيع الرجل على بيع أخيه وال  ]٣[وال تناجشوا ]٢[أن يبيع حاضر لباد - وسلم

  .ما يف إنائها ]٤[خيطب على خطبة أخيه وال تسأل املرأة طالق أختها لتكفأ
  ]٥[باب بيع املزايدة

  .م فيمن يزيدببيع املغانِ أدركت الناس ال يرون بأساً :وقال عطاء
له عن دبر  ق غالماًأعت رجالً أنّ -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا  - ٢١٤١

فاشتراه نعيم بن  ؟من يشتريه مين :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فاحتاج فأخذه النيب 
  .عبد اهللا بكذا وكذا فدفعه إليه

  باب النجش
  خائن وهو ]٧[ ]٦[الناجش آكل ربا :وقال ابن أيب أوىف ،ال جيوز ذلك البيع :ومن قال

                                                
البيع على بيع اآلخر بأن باع زيد من عمرو شيئاً بألف وكان ): ال يبع على بيع أخيه( :قوله ]١[

افسخ البيع فأنا أبيعك مثله أو أمثل منه خبمس مائة وكذلك : اخليار لعمرو، فقال له بكر
 .افسخ أشتريه منك بألفني: الشراء بأن كان اخليار لزيد فقال

اترك عندي متاعك أبيعه : قدم باد مبتاع فاستقبله حاضر قال): دبيع حاضر لباأن ي( :قوله ]٢[
 .لك بأعلى ال جيوز ذلك فإن فيه إضرارا بأهل املصر ألن البادي يبيع رخيصا

 .التناجش أن يزيد يف الثمن ال رغبة فيه بل إلضرار الغري): وال تناجشوا( :قوله ]٣[
 .تفرغ هلا): لتكفأ( :قوله ]٤[
 .      ): بيع املزايدة( :هقول ]٥[
ألنه يقصد زيادة يف مال البائع على وجه مل يرد به الشرع : أقول): ربا كل آ الناجش( :قوله ]٦[

 .بل معنه فاشتركا يف هذا األمر
 .كل الربا كآ :أي ):الربا كل آ( :قوله ]٧[
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٢٨٠ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

اخلديعة يف النار ومن عمل  :- عليه وسلم صلى اهللا- قال النيب  ]١[خداع باطل ال حيلّ 
  .ليس عليه أمرنا فهو رد عمالً

  ]٣[وحبل احلبلة ]٢[باب بيع الغرر
 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢١٤٣

يتبايعه أهل اجلاهلية كان الرجل يبتاع اجلزور  هى عن بيع حبل احلبلة وكان بيعاًن
  .تنتج اليت يف بطنها مثُ ]٤[إىل أن تنتج الناقة

  باب بيع املالمسة
صلى -رسول اهللا  أنّ أخربه اخلدري أبا سعيد أخربين عامر بن سعد أنّ -  ٢١٤٤

قبل أن  ]٥[إىل الرجل هى عن املنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيعن - اهللا عليه وسلم
  .]٧[ملالمسة ملس الثوب ال ينظر إليههى عن املالمسة واون ]٦[يقلبه أو ينظر إليه

                                                
 .فعله): ال حيلّ( :قوله ]١[
وحنومها كالسمك يف احلوض والثمر على بيع جمهول أو معدوم ): بيع الغرر( :قوله ]٢[

 .الشجر والصوف على الظهر واملسك يف النافحة
بعتك هذا الشيء والثمن مؤجل إىل أن تنتج الناقة ثُم تنتج اليت : أي): وحبل احلبلة( :قوله ]٣[

 .انتجت أو بعتك اآلن ما تنتج هذا احلمل إذا بلغت
 .إىل أنل والثمن مؤج): إىل أن تنتج الناقة( :قوله ]٤[
بيع الثوب ومل يره املشتري ومل  ]وهو[الباء للسبب : أي): الرجلإىل ثوبه بالبيع ( :قوله ]٥[

يتأمل فيه وال خيار له بعده، والتفسري اآلخر أنّ املبيع من هذه األثواب ما وقعت عليه 
 .وهذا أوفق باملنع، واهللا تعاىل أعلم: أقول. حصاة نبذها

 .ويتأمله): هأو ينظر إلي( :قوله ]٦[
ده والتفسري ـاملشتري ويتأمل فيه ويكون البيع حتماً الزماً ال خيار بع): ال ينظر إليه( :قوله ]٧[

  يارك وفسر اللماس والنباذ ـل خـقد بطـا مل تلمس املبيع فإذا ملست فـر أنك خبيار مـاآلخ
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٢٨١ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

هي عن لبستني أن حيتيب الرجل يف ن: قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢١٤٥
  .وعن بيعتني اللماس والنباذ ]١[يرفعه على منكبه مالواحد ثُ الثوب

  والبقر والغنم ]٢[اإلبل باب النهي للبائع أن ال حيفل
وأصل  ي لبنها وحقن فيه ومجع فلم حيلب أياماًواملصراة اليت صر ]٤[حمفلة ]٣[وكلّ

  .صريت املاء إذا حبسته :يقال منه ]٥[التصرية حبس املاء
 :- صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- عن األعرج قال أبو هريرة  -  ٢١٤٨

ه خبري النظرين بعد أن حيلبها إن شاء أمسك ابتاعها بعد فإن ال تصروا اإلبل والغنم فمن
ويذكر عن أيب صاحل وجماهد والوليد بن رباح وموسى بن  ]٦[ها وصاع متروإن شاء رد

وقال بعضهم عن ابن  .صاع متر -صلى اهللا عليه وسلم-يسار عن أيب هريرة عن النيب 
من متر  صاعاً :وقال بعضهم عن ابن سريين ،باخليار ثالثاًمن طعام وهو  صاعاً :سريين

  .]٧[روالتمر أكث ومل يذكر ثالثاً
                                                

  .بتفاسري أخرى
  .استحال الصحاء اختصارهثانية وهي  ......ترك الراوي ): على منكبه( :قوله ]١[
ال جيمع : احلفل اجلمع ومنه احملفل؛ ألنه جمتمع الناس أي): أن ال حيفل اإلبل( :قوله ]٢[

فليس  ولدهالبنها يف ضرتها وإنما نهى ذلك البائع أما الذي مجع ألهله وعياله أو ضيفه أو 
  .من النهي شيء

 .بنصب كلّ عطفاً على اإلبل): وكلَّ( :قوله ]٣[
 .ما من شأنِها أن حتفل: أي): حمفلة( :قوله ]٤[
وذلك ألن يشتريها رجل فيزعم أنّ تلك البهيمة كثرية اللنب ): وأصل التصرية حبس املاء( :قوله ]٥[

 .الجتماع اللنب الكثري يف ضروعها فإذا حلبها بعد يوم أو يومني مل جيدها كما زعمها
 .ىن معبالنصب على الواو مبع): وصاع متر( :قوله ]٦[
 .رواية التمر كثرية شهرية بالنسبة إىل رواية الطعام: أي): والتمر أكثر( :قوله ]٧[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٨٢ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  هافرد من اشترى شاة حمفلة: قال - رضي اهللا عنه-بن مسعود اعن عبد اهللا  -  ٢١٤٩
  .]١[أن تلقى البيوع - صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب من متر ون فلريد معها صاعاً

  باب بيع العبد الزاين
  .]٢[من الزنا إن شاء رد :وقال شريح
صلى اهللا عليه -قال النيب  :ه يقوله مسعأن -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢١٥٢
إن زنت فليجلدها وال  مثُ ]٣[إذا زنت األمة فتبني زناها فليجلدها وال يثرب :- وسلم
  .إن زنت الثالثة فليبعها ولو حببل من شعر ميثرب ثُ
-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن أيب هريرة وزيد بن خالد  -  ٢١٥٤- ٢١٥٣

 مإن زنت فاجلدوها ثُ :قال ،عن األمة إذا زنت ومل حتصنسئل  - صلى اهللا عليه وسلم
ال أدري بعد  :قال ابن شهاب ]٤[إن زنت فبيعوها ولو بضفري مإن زنت فاجلدوها ثُ

  .أو الرابعة ]٥[الثالثة
  باب الشرى والبيع مع النساء

 -رضي اهللا عنها- عائشة  أنّ - رضي اهللا عنهما- عمر عن عبد اهللا بن  - ٢١٥٦
أن يشترطوا  هم أبوا أن يبيعوها إالّإن :فلما جاء قالت ]٦[رة فخرج إىل الصالةساومت بري

  كان حراً :قلت لنافع ،ما الوالء ملن أعتقإن :-وسلمصلى اهللا عليه - فقال النيب  ]٧[الوالء
                                                

 .تستقبل وذلك كبيع احلاضر للبادي: أي): البيوع أن تلقى( :قوله ]١[
  . خبيار العيب): من الزنا( :قوله ]٢[
ال يقتصر على اللوم بل  المها الرتفاع املالم باحلد أو: التثريب اللوم أي): فال يثرب( :قوله ]٣[

يقيم احلد. 
 .احلبل: املضفور وهو املفتول يعين): ولو بضفري( :قوله ]٤[
ومنهم من  أو يف الزنية الرابعةأيكون بيعها بعد الزنية الثالثة ): ال أدري بعد الثالثة( :قوله ]٥[

 .جزم بأنها بعد الثالثة، واهللا تعاىل أعلم
 .النيب  صلى اهللا عليه وسلم): فخرج أنّ الصالة( :قوله ]٦[
 .هلم): الوالء( :قوله ]٧[
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٢٨٣ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .ما يدريين :فقال زوجها أو عبداً
  إخل... باب هل يبيع حاضر لباد بغري أجر

 :صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال - هللا عنهمارضي ا- عن ابن عباس  -  ٢١٥٨
 ،ال يبيع حاضر لباد :ما قوله :ع حاضر لباد فقلت البن عباسيبيال تلقوا الركبان وال 

  .]١[ال يكون له مسساراً :قال
  باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

 - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢١٧١
٣[وبيع الزبيب بالكرم كيالً ]٢[واملزابنة بيع الثمر بالتمر كيالً: قال ،هى عن املزابنةن[.  

هى عن ن -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  -  ٢١٧٢
 :قال ،يفلي وإن نقص فعل ]٦[إن زاد ]٥[بكيل ]٤[واملزابنة أن يبيع الثمر :املزابنة قال

  .رخص يف العرايا خبرصها -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  وحدثين زيد بن ثابت أنّ
  باب بيع الدينار بالدينار نساء

حدثنا ضحاك بن خملد حدثنا ابن جريج أخربين عمرو بن دينار  - ٢١٧٩- ٢١٧٨
ر الدينا :يقول - اهللا عنهرضي -ه مسع أبا سعيد اخلدري أبا صاحل الزيات أخربه أن أنّ

                                                
 .دالّالً): مسساراً( :قوله ]١[
: يعين -باملثناة- بالتمرالرطب على الشجر : باملثلثة يعين الثمر): الثمر بالتمر كيالً( :قوله ]٢[

 .اليابس كيالً ملا فيه من ربا الفضل وكذا يف بيع الزبيب بكرم كيالً كما ال خيفى
 .اليابس اذوذ والكرم الرطب على النخل: الزبيب): الزبيب بالكرم كيالً( :قوله ]٣[
 .بالتمر أو الزبيب): مرثبيع الي( :قوله ]٤[
 .كامالً): بكيل( :قوله ]٥[
 .فليالتمر املخروص على ما يساوي الكيل ): زادإن ( :قوله ]٦[
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٢٨٤ 

  يح البخاريالتعليق الرضوي على صح كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

سألته  :فقال أبو سعيد ،ابن عباس ال يقوله فإنّ :فقلت له ]٢[بالدرهم ]١[بالدينار والدرهم
 كلّ :أو وجدته يف كتاب اهللا قال -صلى اهللا عليه وسلم-مسعته من النيب  :فقلت

مين ولكن أخربين أسامة  -صلى اهللا عليه وسلم-ذلك ال أقول وأنتم أعلم برسول اهللا 
  .يف النسيئة ال ربا إالّ :قال -عليه وسلم صلى اهللا-النيب  أنّ

  بيد باب بيع الذهب بالورق يداً
هى النيب ن :قال -رضي اهللا عنه-حدثنا عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه  -  ٢١٨٢

سواء بسواء وأمرنا أن  ة والذهب بالذهب إالّة بالفضعن الفض -صلى اهللا عليه وسلم-
  .الذهب كيف شئنايف نا والفضة ة كيف شئالفضيف  ]٣[نبتاع الذهب

  ]٤[باب بيع املزابنة
صلى -هى النيب ن :قال أنسو ]٦[مر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العراياثبال ]٥[التمروهي بيع 

  .]٧[عن املزابنة واحملاقلة - اهللا عليه وسلم
                                                

 .ال دينارين): بالدينار والدرهم( :قوله ]١[
 .ال درمهني): الدرهمب( :قوله ]٢[
ال يطابق احلديث بالترمجة وكأنه أشار إىل كونه يداً بيد مبا ): أن نبتاع الذهب( :قوله ]٣[

 .وقع يف بعض طرقه كما عند مسلم
 .مبوحدة بعدها نون): بيع املزابنة( :قوله ]٤[
جر وليس الرطب الذي مل جيذ من الش: يعين بالثمراليابس : أي): وهي بيع التمر( :قوله ]٥[

 .املراد الثمر مطلقاً
 .سيأيت تفسريها وتقريرها): وبيع العرايا( :قوله ]٦[
بيع احلنطة الصافية من التنب املنقاة املزكاة مبا يف السنبلة من احلنطة ): واحملاقلة( :قوله ]٧[

 .املختلطة وال جيوزان ملا فيهما من ربا الفضل
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٢٨٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر  - ٢١٨٣
 :قال سامل ]٢][١[ال تبيعوا الثمر حىت يبدو صالحه وال تبيعوا الثمر بالتمر :قال - وسلم

رخص بعد  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  عبد اهللا عن زيد بن ثابت أنّأخربين 
  .بالتمر ومل يرخص يف غريهالعرية بالرطب أو ذلك يف بيع 

  ةس النخل بالذهب والفضوعلى رؤ ]٣[باب بيع الثمر
عن بيع  - صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب ن: قال -رضي اهللا عنه-عن جابر  -  ٢١٨٩
  .العرايا بالدينار والدرهم إالّ إالّ ]٦[وال يباع شيء منه ]٥[حىت يطيب ]٤[الثمر

ص يف رخ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ٢١٩٠
  .نعم :قال ؟]٧[بيع العرايا يف مخسة أوسق أو دون مخسة أوسق

 أنّ مسعت سهل بن أيب حثمة :قال قال حيىي بن سعيد مسعت بشرياً - ٢١٩١
بالتمر ورخص يف العرية أن  ]٨[هى عن بيع الثمرن -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

  ه رخص يف العريةأن إالّ :وقال سفيان مرة أخرى .رطباً ها أهلهاتباع خبرصها يأكل

                                                

 .األول باملثلثة والثاين باملثناة كذا قال اإلمام القسطالين): وال تبيعوا الثمر بالتمر( :قوله ]١[
 .األول باملثلثة): الثمر بالتمر( :قوله ]٢[
  .باملثلثة): بيع الثمر( :قوله ]٣[

  .باملثلثة): عن بيع الثمر( :قوله ]٤[

 .ويبدو صالحه): حىت يطيب( :قوله ]٥[
فاالستثناء منقطع وذلك  كالتمر إالّ بالديناربشيء من جنسه ):  وال يباع شيء منه( :قوله ]٦[

جلواز بيعه باحلنطة فضالً أو ال يباع شيء منه بشيء إالّ بالدينار فيتصل واالقتصار عليهما 
 .واهللا تعاىل أعلم ،وهو األظهر ،بالثاين قال ابن بطاللغلبتهما يف التعامل و

  . ال ما زاد عليه لعدم الضرورة وإنما الرخصة فيها هلا): أو دون مخسة أوسق( :قوله ]٧[
 .باملثناة بالتمرباملثلثة ): بيع الثمر( :قوله ]٨[
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٢٨٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

٢[قلت ليحىي :قال سفيانو، ]١[هو سواء :قال ،ها رطباًيبيعها أهلها خبرصها يأكلون[ 
ص يف بيع رخ -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  إنّ :أهل مكة يقولون إنّ: ]٣[وأنا غالم

قال  ]٥[هم يروونه عن جابر فسكتإن :وما يدري أهل مكة قلت :فقال ]٤[العرايا
عن بيع  يهوليس فيه ن :قيل لسفيان ]٦[من أهل املدينة جابراً ما أردت أنّإن :سفيان

  .]٧[ال :الثمر حىت يبدو صالحه قال
  باب تفسري العرايا

يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن  مالنخلة ثُ الرجل الرجلَ ]٨[العرية أن يعري :وقال مالك
كون تال وبيد  من التمر يداً ]٩[بالكيل ال تكون إالّ :وقال ابن إدريس ،يشتريها منه بتمر

 وقال ابن إسحاق ]١١[ومما يقويه قول سهل بن أيب حثمة باألوسق املوسقة ]١٠[باجلزاف
جل يف كانت العرايا أن يعري الر :- رضي اهللا عنهما- يف حديثه عن نافع عن ابن عمر 

                                                

 .مساو للقول األول الحتادمها معىن وإن اختلفا لفظاً: أي): هو سواء: قال( :قوله ]١[
 .بن سعيد ملا حدثه): ليحىي: قلت( :قوله ]٢[
حال صباي يشري أنه كان يف صباه يناظر شيوخه  :قلت: حال أي): وأنا غالم( :قوله ]٣[

 .ويطارحهم
 .مطلقاً وليس فيه التقييد باخلرص): رخص يف بيع العرايا( :قوله ]٤[
 .حيىي): فسكت( :قوله ]٥[
 .دينةفرجع احلديث إىل أهل امل): جابراً من أهل املدينة( :قوله ]٦[
  .ليس يف هذا احلديث وإن جاء من طريق آخر: أي): ال: قال( :قوله ]٧[
 .يهب: أي): يعري: هو أي( :قوله ]٨[
 .فيما دون مخسة أوسق: أي): ال تكون إالّ بالكيل( :قوله ]٩[
 .ال يكون التمر إالّ مكيالً وإن كان التمر الرطب خمروصاً: أي): كون باجلزافتال ( :قوله ]١٠[
﴿: تأكيد كما يف قوله تعاىل): املوسقة( :لهقو ]١١[    ﴾]١٤: آل عمران[. 
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٢٨٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

العرايا خنل كانت توهب  :وقال يزيد عن سفيان بن حسني ،والنخلتني ]١[ماله النخلة
  .ص هلم أن يبيعوها مبا شاءوا من التمررخ ]٢[هاستطيعون أن ينتظروا بِللمساكني فال ي

 -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهم- عن زيد بن ثابت  -  ٢١٩٢
والعرايا خنالت  :قال موسى بن عقبة ]٣[رخص يف العرايا أن تباع خبرصها كيالً

  .شتريهايأتيها فيمعلومات 
  أن يبدو صالحهاباب بيع الثمار قبل 

صلى اهللا عليه -كان الناس يف عهد رسول اهللا  :قال - رضي اهللا عنه-عن زيد بن ثابت 
ه أصاب إن :قال املبتاع ]٥[وحضر تقاضيهم ]٤[الناس ذّيتبايعون الثمار فإذا ج - وسلم

فقال رسول  ]١٠[هاحيتجون بِ ]٩[عاهات ]٨[قشام ]٧[مراض أصابه ]٦[الثمر الدمان أصابه
                                                

" ثل خرصهامبفيشق عليه فيبيعها : "زاد يف رواية أيب داود): الرجل يف ماله النخلة( :قوله ]١[
 .وبه يتم التفسري

 .ا حيبون التمر اليابسإىل أن يصري التمر متراً وكانو): أن ينتظروا بِها( :قوله ]٢[
 .اخلرص يف الرطب والكيل يف اليابس): خبرصها كيالً( :قوله ]٣[

 .وقطعوا مثار النخل): فإذا جذ الناس( :قوله ]٤[
 .طلبهم: أي): وحضر تقاضيهم( :قوله ]٥[
الدمان كالزكام وروي بفتح األول، واألول أشبه بصنع األمراض ): الدمان أصابه( :قوله ]٦[

 .الزكام والسعال وغريمها، فساد الثمر حبيث يسود باطنه ويتعفّنك
 .املُراض كالصداع وروي بكسر األول واألول أوىل داء بالثمر يصيبه فيهلكه): مراض أصابه( :قوله ]٧[
بضم قاف معجمة انتقاض الثمر قبل أن يصري ما عليه بسراً أو شيء يصيبه ): قُشام( :قوله ]٨[

 .ب قاله القسطالينحىت ال يرط
 .آفات): عاهات( :قوله ]٩[
 .وخيتصمون): حيتجون بِها( :قوله ]١٠[
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٢٨٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

اعوا تفال تب ]١[ا الملا كثرت عنده اخلصومة يف ذلك فإم :- لى اهللا عليه وسلمص-اهللا 
وأخربين خارجة : قال ،ها لكثرة خصومتهمشورة يشري بِنحىت يبدو صالح الثمر كامل

فيتبني األصفر من  ]٢[زيد بن ثابت مل يكن يبيع مثار أرضه حىت تطلع الثريا بن زيد أنّ
واه علي بن حبر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكرياء رو :قال أبو عبد اهللا .األمحر

  .عن أيب الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
 هىن - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- بن مالك عن أنس  -  ٢١٩٥

  .]٣[حىت حتمر :قال أبو عبد اهللا يعين. أن تباع مثرة النخل حىت تزهو
هى ن: قال - رضي اهللا عنهما- مسعت جابر بن عبد اهللا  :لقا ءحدثنا سعيد بن مينا -  ٢١٩٦

  .تصفار ويؤكل منها وأحتمار  :قال ]٤[أن تباع الثمرة حىت تشقح - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
  إخل... صالحها قبل أن يبدوباب إذا باع الثمار 

هى عن ن - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه- عن أنس  - ٢١٩٨
صلى اهللا - فقال رسول اهللا  ،حىت حتمر :قال ؟وما تزهي :يع الثمار حىت تزهي فقيل لهب

  .مب يأخذ أحدكم مال أخيه ]٧[منع اهللا الثمرة نإ ]٦[أرأيت: ]٥[- عليه وسلم

                                                
 .فال تبتاعواإن مل تتركوا هذه املبالغة ومل يكن لكم منها بد : بكسر إما أي): فإما ال( :قوله ]١[
از وعند طلوعها يف أول فصل الصيف إذا اشتد احلر يف احلج): حىت تطلع الثريا( :قوله ]٢[

 .يبدو صالح الثمار كذا قالوا
 .ويبدو صالحها): حىت حتمر( :قوله ]٣[
بضم تاء ففتح معجمة فتشديد قاف مسكورة آخرها مهملة تشقح ): حىت تشقِّح( :قوله ]٤[

 .وروي من باب اإلفعال وروي من باب التفعل. الثمرة إمحرارها وإصفرارها
 .يف وجه النهي): سلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و( :قوله ]٥[
 .أخربين): أرأيت( :قوله ]٦[
 .باملثلثة): الثمرة( :قوله ]٧[
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٢٨٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

أصابته  مقبل أن يبدو صالحه ثُ ابتاع مثراً رجالً لو أنّ :عن ابن شهاب قال - ٢١٩٩
رضي اهللا عنهما- ربين سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر ه أخعاهة كان ما أصابه على رب- 

اعوا الثمر حىت يبدو صالحها وال تال تب :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ
  .تبيعوا الثمر بالتمر

  باب شرى الطعام إىل أجل
ال بأس  :فقال ]١[إبراهيم الرهن يف السلفذكرنا عند  :حدثنا األعمش قال - ٢٢٠٠

 -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ -عنها رضي اهللا- ثنا عن األسود عن عائشة حد مثُ ،به
  .رهنه درعهومن يهودي إىل أجل  اشترى طعاماً

  خري منه ]٣[متر بتمر ]٢[باب إذا أراد بيع
صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن أيب هريرة  - ٢٢٠٢- ٢٢٠١
صلى اهللا -فقال رسول اهللا  ]٤[بتمر جنيب على خيرب فجاءه استعمل رجالً - وسلم

ا لنأخذ الصاع من ال واهللا يا رسول اهللا إن :قال ؟متر خيرب هكذا لّأكُ :-عليه وسلم
ال تفعل  :-صلى اهللا عليه وسلم-والصاعني بالثالثة فقال رسول اهللا  ]٥[هذا بالصاعني

  .ابتع بالدراهم جنيباً مثُ ]٦[بع اجلمع بالدراهم
                                                

وفيه نظر فاملراد أعم من : يف السلم قال يف الالمع: أي: قال الكرماين): السلف( :قوله ]١[
 .ذلك بدليل احلديث فإنه ليس سلماً

 .ماذا يفعل ليسلم من الربا): إذا أراد بيع( :قوله ]٢[
 .يابسني): متر بتمر( :هقول ]٣[
جبيم مفتوح فنون مكسورة بعدها حتتية بعدها موحدة على زنة حبيب نوع ): جنِيب( :قوله ]٤[

 .جيد من أنواع التمر
 .من غريه): بالصاعني( :قوله ]٥[
 .التمر الرديء: أي): اجلمع بالدراهم( :قوله ]٦[
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٢٩٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

  ]٣[أو بإجارة ]٢[مزروعة أو أرضاً ]١[قد أبرت باع خنالً منقبض باب 
أخربنا ابن جريج مسعت ابن أيب مليكة خيرب عن نافع موىل  ]٤[هشام أخرب -  ٢٢٠٣

وكذلك  ]٦[فالثمر للذي أبرها ]٥[ما خنل بيعت قد أبرت مل يذكر الثمرابن عمر أي
  .هؤالء الثالث ]٨[واحلرث مسى له نافع ]٧[العبد

  لزرع بالطعام كيالًباب بيع ا
صلى اهللا عليه -رسول اهللا هى ن: قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  -  ٢٢٠٥
  أن وإن كان كرماً بتمر كيالً إن كان خنالً ]٩[عن املزابنة أن يبيع مثر حائطه - وسلم

                                                
وفتح الراء بعدها مثناة ساكنة  بضم مهزة وتشديد موحدة مكسورة): قد أبرت( :قوله ]١[

ناث وأخذت من طلع الفحول فتركته فيه ليكون ذلك بإذن أبرت النخل إذا شقّقت طلع اإل
 .اهللا أجود مما مل يفعل فيه هكذا، هكذا قالوا

 .فيها زراعة قائمة): مزروعة( :قوله ]٢[
 .شترى فلهأخذ هذه األرض بإجارة فالزرع آلبره وإن ا: أي): أو بإجارة( :قوله ]٣[
  .حدثنا):أخرب هشام( :قوله ]٤[
 .يف البيع): مل يذكر الثمر( :قوله ]٥[
وال يتبع الثمر يف بيع النخل وكذا يف كلّ شجر والتخصيص ): فالثمر للذي أبرها( :قوله ]٦[

 .تبعاً للحديث املرفوع
ه للبائع إالّ إنه ميلك، فمال: إذا بيع وله مال على مذهب من يقول): وكذلك العبد( :قوله ]٧[

  .أن يشترطه املبتاع قاله القسطالين
األوىل التمثيل بعبد بيع وعليه سالح وثياب فضل أو أمة بيعت وعليها حلي فإنّ كلّ  :أقول

 .ذلك للبائع ما مل يشترط
 .فإنه للبائع ما مل يشترط): واحلرث مسى له نافع( :قوله ]٨[
 .بستانه): حائطه( :قوله ]٩[
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٢٩١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

  .هكلّ ]١[هى عن ذلكأن يبيعه بكيل طعام ن وإن كان زرعاً يبيعه بزبيب كيالً
  ]٢[ةباب بيع املخاضر

صلى اهللا -هى رسول اهللا ن :ه قالأن - رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  - ٢٢٠٧
  .]٣[عن احملاقلة واملخاضرة واملالمسة واملنابذة واملزابنة -عليه وسلم
 ثمرالهى عن بيع ن - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أنس  -  ٢٢٠٨

أرأيت إن منع اهللا الثمرة مب  تصفر وأ حتمر :لقا ؟ما زهوها :فقلنا ألنس ،زهوتحىت 
  .مال أخيك ]٤[تستحل

  وأكله ]٥[باب بيع اجلمار
صلى اهللا عليه - كنت عند النيب  :قال - رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  -  ٢٢٠٩
 :من الشجر شجرة كالرجل املؤمن فأردت أن أقول :فقال وهو يأكل مجاراً - وسلم

  .هي النخلة :قال ،هي النخلة فإذا أنا أحدثهم
  باب من أجرى أمر األمصار

تعلى ما يتعارفون بينهم يف البيوع واإلجارة واملكيال والوزن وسنهم هم على نيات
سنتكم بينكم وقال عبد الوهاب عن أيوب  :ومذاهبهم املشهورة وقال شريح للغزالني

    ...................................................  ]٦[ال بأس العشرة :عن حممد
                                                

 .من جنسه): ن ذلكى ع( :قوله ]١[
مفاعلة من اخلضرة مبهملة بعد معجمتني بيع الثمار واحلبوب ): بيع املخاضرة( :قوله ]٢[

 .اخلضر قبل أن يبدو صالحها
 .وقد مر تفاسريهن): واملزابنة( :قوله ]٣[
  .من االستحالل): تستحلّ( :قوله ]٤[
  .قلب النخل): بيع اجلمار( :قوله ]٥[
 .أن تباع): رةال بأس العش( :قوله ]٦[
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٢٩٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :لسجم  )   (  

ما  ]٣[خذي :هلند - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  وقال ]٢[ويأخذ للنفقة رحباً ]١[بأحد عشر
: النساء[ ﴾]٥[    ﴿: تعاىلاهللا وقال  ]٤[يكفيك وولدك باملعروف

جاء  مبدانقني فركبه ثُ :قال ؟بكم :فقال واكترى احلسن من عبد اهللا بن مرداس محاراً ]٦
  .فبعث إليه بنصف درهم ]٧[احلمار فركبه ومل يشارطه ]٦[احلمار :فقال ،مرة أخرى
 - صلى اهللا عليه وسلم- حجم رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن أنس بن مالك  -  ٢٢١٠

وأمر أهله أن خيففوا  ]٨[بصاع من متر - صلى اهللا عليه وسلم- أبو طيبة فأمر له رسول اهللا 
  .عنه من خراجه

صلى اهللا -قالت هند أم معاوية لرسول اهللا  - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ٢٢١١
 ]٩[؟جناح أن آخذ من ماله سراً يأبا سفيان رجل شحيح فهل علَ إنّ :- عليه وسلم

  .ما يكفيك باملعروف ]١٠[كيخذي أنت وبن :قال
                                                

 .فهذا الفصل ساقط عادة): بأحد عشر( :قوله ]١[
على املبيع يف أجرة كياله  للنفقةالبائع من املبتاع  ويأخذ): ويأخذ للنفقة رحباً( :قوله ]٢[

 .زائداً على الثمن ملا جرت به العادة رحباًومحاله وما ينفق عليه 
 .من مال زوجك بال إذنه): هلند خذي( :قوله ]٣[
 .فاملعترب يف مقدار املأخوذ العادة اجلارية): باملعروف( :قوله ]٤[
 . واملعترب يف مقدار املأكول العادة): فليأكل باملعروف( :قوله ]٥[
  .اطلب ):فقال احلمار( :قوله ]٦[
فبعـث إليـه   األجرة قياساً علـى اإلجـارة السـابقة وجريـاً علـى العـادة       ): ومل يشارطه( :قوله ]٧[

  .دانقاً فضالً وكرماً وزادبنصف درهم 
  .ومل يكن شارط من قبل جرياً على العادة ):بصاع من متر( :قوله ]٨[
 .وخفية): سراً( :قوله ]٩[
 .النصب على أنّ الواو مبعىن مع): وبنيك( :قوله ]١٠[
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٢٩٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب بيع الشريك من شريكه
 ]١[الشفعة - صلى اهللا عليه وسلم- جعل رسول اهللا  - رضي اهللا عنه- عن جابر  -  ٢٢١٣
  .فإذا وقعت احلدود وصرفت الطرق فال شفعة ]٢[مال مل يقسم يف كلّ

  لغريه بغري إذنه فرضي باب إذا اشترى شيئاً
 خرج :قال - ليه وسلمصلى اهللا ع- عن النيب  - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ٢٢١٥

هم املطر فدخلوا يف غار يف جبل فاحنطت عليهم صخرةثالثة نفر ميشون فأصاب، 
ي اللهم إن :فقال أحدهم ،ادعوا اهللا بأفضل عمل عملتموه :فقال بعضهم لبعض :قال

أخرج فأرعى ثُ كان يل أبوان شيخان كبريان فكنتأجيء فأحلب فأجيء باحلالب  م
أسقي الصبية وأهلي وامرأيت فاحتبست ليلة فجئت فإذا مها  مان ثُفآيت به أبوي فيشرب

عند رجلي فلم يزل ذلك دأيب  ]٣[أن أوقظهما والصبية يتضاغون فكرهت :نائمان قال
هما حىت طلع الفجرودأب، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ا ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن

ي كنت اللهم إن كنت تعلم أن :ال اآلخرقف ،ففرج عنهم :قال ،فرجة نرى منها السماء
أحب امرأة من بنات عمي كأشد ك منها اال تنال ذ :فقالت ،الرجل النساء ما حيب

ق ات :مائة دينار فسعيت فيها حىت مجعتها فلما قعدت بني رجليها قالت ]٤[حىت تعطيها
علت ذلك ابتغاء ي فها فإن كنت تعلم أنوتركت ه فقمتحبقّ اهللا وال تفض اخلامت إالّ
اللهم إن كنت تعلم  :وقال اآلخر ،ففرج عنهم الثلثني :قال ،وجهك فافرج عنا فرجة

أنلأىب ذفبفرق من ذرة فأعطيته  أجرياً ي استأجرتإىل ذلك الفرق  ك أن يأخذ فعمدت
                                                

 .شفعة اخلليط وأما شفعة اجلار فال يتحقق بعد وقوع احلدود وصرف الطرق: يعين): لشفعةا( :قوله ]١[
شفعة  نّأوجه املطابقة بالترمجة على ما أدى إليه ذهين القاصر ): يف كلّ ما مل يقسم( :قوله ]٢[

 .اخلليط مستلزم لبيع الشريك من شريكه كما ال خيفى
 .يضجون بالبكاء من اجلوع: أي ،ونلُاعتفَعجمتني على وزن يبالضاد والغني امل): يتضاغون( :قوله ]٣[
 .فيه التفات): حىت تعطيها( :قوله ]٤[
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٢٩٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :فقلت ،يأعطين حقّ !يا عبد اهللا :جاء فقال موراعيها ثُ فزرعته حىت اشتريت منه بقراً
ما أستهزئ بك ولكنها  :قلت :قال ؟أتستهزئ يب :فقال ،إىل تلك البقر وراعيها انطلق
  .ا فكشف عنهمي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناللهم إن كنت تعلم أن ،لك

  باب الشرى والبيع مع املشركني وأهل احلرب
صلى - ا مع النيب كن: قال -رضي اهللا عنهما- عن عبد الرمحن بن أيب بكر  -  ٢٢١٦

صلى - النيب له طويل بغنم يسوقها قال  ]١[مث جاء رجل مشرك مشعان - هللا عليه وسلما
  .ال بل بيع فاشترى منه شاة :قال ؟أم هبة :عطية أو قال وأ بيعاً :- اهللا عليه وسلم

  وهبته وعتقه ]٢[اململوك من احلريب ىباب شر
فظلموه وباعوه وسيب  وكان حراً ]٣[لسلمان كاتب -صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب 

 ﴿ :عمار وصهيب وبالل وقال اهللا تعاىل               ]٤[   

                          ........    

                                                

على زنة مدهام من طال شعر رأسه جداً أو بعد عهده بادهان الرأس أو ثائر ): مشعان( :قوله ]١[
 .الرأس متفرق األشعار وباألخري قال العياض رمحه اهللا تعاىل

 .جيوز أم ال مع أنّ أكثر أسباب ملكهم تكون على غري الوضع الشرعي): يبمن احلر( :قوله ]٢[
املكاتبة فأنزله مرتل العبيد ومل يكن عبداً بل كان حراً فظلموه ): لسلمان كاتب( :قوله ]٣[

 .وباعوه فكذلك جيوز منهم شراء عبيدهم
 ( :قوله ]٤[           :(     فمنكم غين ومنكم فقري ومـنكم مـوايل يتولـون

 ﴿رزقهم ورزق غريهم ومنكم مماليك حاهلم على خالف ذلك            ﴾ 
﴿مبعطي رزقهم         ﴾  على مماليكهم فإمنا يردون عليهم رزقهم الذي

 ﴿اهللا يف أيديهم  جعله     ﴾   فاملوايل واملماليك سواء يف أن اهللا رزقهم قالـه
﴿: وموضع الترمجة قوله تعاىل. البيضاوي        ﴾  فأثبت هلم ملك اليمني

 .مع كون ملكهم غالبا على غري األوضاع الشرعية قسطالين ملخصا
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٢٩٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

   ﴾]٧١: النحل[.  
 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٢١٧
ها قرية فيها ملك من امللوك أو جبار من إبراهيم عليه السالم بسارة فدخل بِ ]١[هاجر

يم من هذه دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراه :اجلبابرة فقيل
ك أخيت هم أني أخربتال تكذيب حديثي فإن :فقال ]٣[إليها ]٢[رجع مأخيت ثُ :قال ؟اليت معك

ها إليه فقام إليها فقامت توضأ مؤمن غريي وغريك فأرسل بِمن واهللا إن على األرض 
على زوجي فال  اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إالّ :وتصلي فقالت
 :قال أبو سلمة بن عبد الرمحن :قال األعرج، حىت ركض برجله ]٤[كافر فغطتسلط علي ال

قام إليها فقامت توضأ  مإن ميت يقل هي قتلته فأرسل ثُ ]٥[اللهم :قالت :أبا هريرة قال إنّ
على زوجي فال  اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إالّ :تصلي وتقولو

قال أبو  :قال أبو سلمة :قال عبد الرمحن ،برجله تسلط علي هذا الكافر فغط حىت ركض
واهللا ما  :اللهم إن ميت يقل هي قتلته فأرسل يف الثانية أو يف الثالثة فقال :فقالت :هريرة

إىل إبراهيم عليه  ]٦[ارجعوها إىل إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت شيطاناً أرسلتم إيل إالّ
  .خدم وليدةاهللا كبت الكافر وأ أشعرت أنّ :السالم فقالت

اختصم سعد بن أيب وقاص وعبد : ها قالتأن -اهللا عنها رضي- عن عائشة  -  ٢٢١٨
  هذا يا رسول اهللا ابن أخي عتبة بن أيب وقاص عهد إيل :بن زمعة يف غالم فقال سعد

                                                
  .من املهاجرة): هاجر( :قوله ]١[
 .إبراهيم): رجع( :قوله ]٢[
 .أي ساره): إليها( :قوله ]٣[
 .أخذ مبجاري نفسه: أي): فغط( :قوله ]٤[
 .دعاء له): اللهم: قالت: قال( :قوله ]٥[
 .بِهمزة أصله هاجر أبدلت اهلاء): آجر فرجعت( :قوله ]٦[
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٢٩٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 هذا أخي يا رسول اهللا ولد على فراش  :وقال عبد بن زمعة ،ه ابنه انظر إىل شبههأن
بعتبة  بيناً إىل شبهه فرأى شبهاً -صلى اهللا عليه وسلم-سول اهللا أيب من وليدته فنظر ر

وللعاهر احلجر واحتجيب منه يا سودة  ]١[هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش :فقال
  .بنت زمعة فلم تره سودة قط

 :لصهيب - رضي اهللا عنه- عبد الرمحن بن عوف قال : عن سعد عن أبيه قال -  ٢٢١٩
ي يل كذا وكذا وأن ين أنّما يسر :فقال صهيب ،إىل غري أبيك ]٣[وال تدع ]٢[اتق اهللا

  .ولكين سرقت وأنا صيب ]٤[قلت ذلك
  ]٥[باب ال يذاب شحم امليتة وال يباع ودكه

  .- صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-رواه جابر 
ن بلغ عمر ب :يقول - رضي اهللا عنهما-أخربين طاوس أنه مسع ابن عباس  -  ٢٢٢٣
صلى اهللا عليه - رسول اهللا  أمل يعلم أنّ قاتل اهللا فالناً :فقال باع مخراً فالناً أنّ اخلطاب
  .فباعوها ]٦[قاتل اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها :قال - وسلم

                                                

 .فجعلها وليدة صحيحة االستيالد فيه الترمجة): الولد للفراش( :قوله ]١[
إني عريب : فإنه كان رومي اللسان اشتراه الناس من أهل الروم وكان يقول): اتق اهللا( :قوله ]٢[

 .منري من بين منر بن قاسط
 .ال تنتسب): وال تدع( :قوله ]٣[
إني منري عريب وحق ما قلت ولكين سرقت : إني قلت: أي): ني قلت ذلك وأ( :قوله ]٤[

 .سبيت وأنا صيب سباه الروم صبياً وحمل الترمجة شري صهيب منهم وإعتاقه: يعين

  . دسم اللحم ودهنه الذي خيرج منه): وال يباع ودكه( :قوله ]٥[
شراؤه كذا أن ما حرم استعماله حرم بيعه و: يعين فباعوهاأذابوها : أي): فجملوها( :قوله ]٦[

 .شحم امليتة ودمسه
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٢٩٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك
إذ  -رضي اهللا عنهما-س كنت عند ابن عبا :عن سعيد بن أيب احلسن قال - ٢٢٢٥

ي أصنع هذه ما معيشيت من صنعة يدي وإني إنسان إنإن !يا أبا عباس :أتاه رجل فقال
 -صلى اهللا عليه وسلم- ما مسعت رسول اهللا  ال أحدثك إالّ :فقال ابن عباس ،التصاوير
 اهللا معذبه حىت ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ر صورة فإنّمن صو :مسعته يقول :يقول

أن تصنع  وحيك إن أبيت إالّ :فقال ،شديدة واصفر وجهه ]١[فربا الرجل ربوة فيها أبداً
عن حممد عن عبدة عن  قال أبو عبد اهللا. شيء ليس فيه روح هذا الشجر كلّفعليك بِ

كنت عند ابن عباس بِهذا احلديث، قال أبو : مسعت النضر بن أنس قال: سعيد قال
  .وبة من النضر بن أنس هذا الواحدمسع سعيد بن أيب عر: عبد اهللا

اًباب إمث من باع حر  
قال  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٢٢٧

فأكل  اًغدر ورجل باع حر مثُ ]٢[ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى يب :اهللا
  .فاستوىف منه ومل يعط أجره مثنه ورجل استأجر أجرياً

  واحليوان باحليوان نسيئة بالعبد ديالعباب بيع ب
يوفيها صاحبها بالربذة وقال  ]٤[مضمونة عليه ]٣[واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة

ببعريين  من البعريين واشترى رافع بن خديج بعرياً قد يكون البعري خرياً :ابن عباس
                                                

أصابه الربا وهو مرض يعلو النفس ويضيق الصدر أو ): فيها أبداً فربا الرجل ربوة( :قوله ]١[
 .ذعر وامتأل خوفاً أو انتفخ

 .العهد يب واليمني يب: أي): رجل أعطى يب( :قوله ]٢[
 .مجع بعري): أبعرة( :قوله ]٣[
 .تلك الراحلة): مضمونة عليه( :قوله ]٤[
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٢٩٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ال  :وقال ابن املسيب ]٢[هللاإن شاء ا ]١[رهواً آتيك باآلخر غداً :فأعطاه أحدمها وقال
ال بأس  :وقال ابن سريين ،يف احليوان البعري بالبعريين والشاة بالشاتني إىل أجل ربا

  .نسيئة ]٣[ودرهم بدرهمبعري ببعريين 
كان يف : قال -رضي اهللا عنه-حدثنا محاد بن زيد عن ثابت عن أنس  -  ٢٢٢٨

  .]٤[- صلى اهللا عليه وسلم-النيب صارت إىل  مالسيب صفية فصارت إىل دحية الكليب ثُ
  باب بيع الرقيق

 -رضي اهللا عنه- أبا سعيد اخلدري  أخربين ابن حمرييز أنّ :عن الزهري قال -  ٢٢٢٩
يا رسول اهللا :قالف - صلى اهللا عليه وسلم- بينما هو جالس عند النيب  هأخربه أن! ا إن

كم تفعلون ذلك ال إن وأ :فقال ؟فكيف ترى يف العزل ]٥[األمثان فنحب نصيب سبياً
  .هي خارجةو ها ليست نسمة كتب اهللا أن خترج إالّأن ال تفعلوا ذلكم فإن ]٦[عليكم

  باب بيع املدبر
زيد بن خالد وأبا  عبيد اهللا أخربه أنّ ابن شهاب أنّحدث  -  ٢٢٣٣- ٢٢٣٢
سئل  -صلى اهللا عليه وسلم-هما مسعا رسول اهللا أن أخرباه -رضي اهللا عنهما- هريرة 

                                                

 .إتياناً): رهواً( :قوله ]١[
 .سهالً بال شدة ومماطلة): رهواً إن شاء اهللا( :قوله ]٢[
فكأنه ال ربا عنده إالّ يف الفضل وروي ودرهم بدرمهني نسيئة، ): درهم بدرهم( :قوله ]٣[

 .وهو خطأ
ه وسلم بسبعة واشتراها النيب صلى اهللا علي): ثُم صارت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٤[

 .كما جاء عند مسلم وهذه حملّ الترمجة أرؤس
 .الفداء فإنهن إذا ولدن لن يفادوا عنهن: يعين): فنحب األمثان( :قوله ]٥[
ال بأس عليكم إن ال تفعلوا ذلك فإنّ من كتب اهللا أن يلد فيلد ): ذلك ال عليكم( :قوله ]٦[

 .ال حمالة
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٢٩٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بيعوها بعد  مإن زنت فاجلدوها ثُ ماجلدوها ثُ :تزين ومل حتصن قال ]١[عن األمة
  .الثالثة أو الرابعة

  ؟قبل أن يستربئها باب هل يسافر باجلارية
إذا  :-رضي اهللا عنهما-وقال ابن عمر  ،أن يقبلها أو يباشرها ومل ير احلسن بأساً

ستربأ رمحها حبيضة وال تستربأ العذراء توهبت الوليدة اليت توطأ أو بيعت أو عتقت فل
 :وقال اهللا تعاىل ،ال بأس أن يصيب من جاريته احلامل ما دون الفرج :وقال عطاء

﴿                ﴾]٦: املؤمنون[ ]٢[.  
 خيرب - صلى اهللا عليه وسلم- قدم النيب : قال - نهرضي اهللا ع- عن أنس بن مالك  -  ٢٢٣٥

فلما فتح اهللا عليه احلصن ذكر له مجال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت 
الروحاء  ها حىت بلغنا سدلنفسه فخرج بِ - صلى اهللا عليه وسلم- فاصطفاها رسول اهللا  عروساً
 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  ميف نطع صغري ثُ صنع حيساً مها ثُى بِفبن ]٣[حلت

خرجنا  معلى صفية ثُ - صلى اهللا عليه وسلم- آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول اهللا 
 موراءه بعباءة ثُ ]٤[حيوي هلا - صلى اهللا عليه وسلم- فرأيت رسول اهللا  :إىل املدينة قال

  .حىت تركبفتضع صفية رجلها على ركبته  ]٥[جيلس عند بعريه فيضع ركبته
  باب بيع امليتة واألصنام

  عليه صلى اهللا- مسع رسول اهللا  هأن - رضي اهللا عنهما- عن جابر بن عبد اهللا  -  ٢٢٣٦
                                                

 .املدبرة وهي عامة تشمل): عن األمة( :قوله ]١[
فأباحت اآلية مجيع طرق االستمتاع منهن وخرج اجلماع ): ما ملكت أميانِهم( :قوله ]٢[

  .بدليل فبقي البواقي على إباحتها
 .طهرت من حيضها: أي): حلت( :قوله ]٣[
 .يسترها برداءه الشريف؛ ألنها صارت أم املؤمنني: أي): حيوي هلا( :قوله ]٤[
 .لسلمكا): فيضع ركبته( :قوله ]٥[
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٣٠٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب البيوع )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

م بيع اخلمر وامليتة واخلرتير اهللا ورسوله حر إنّ :يقول عام الفتح وهو مبكة - وسلم
ها دهن بِتالسفن وها طلى بِتها أرأيت شحوم امليتة فإن !يا رسول اهللا :فقيل ،واألصنام
صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا  مثُ ،ال هو حرام :فقال؟ ]١[ها الناسبِ ستصبحيواجللود 
باعوه فأكلوا  ممجلوه ثُأم شحومها اهللا ملا حر قاتل اهللا اليهود إنّ :عند ذلك - وسلم
كتب إيل عطاء مسعت : قالحدثنا عبد احلميد حدثنا يزيد  :قال أبو عاصمو .مثنه
  .-صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه- راًجاب

                                                

  .يوقدون املصابيح): الناسها بِ ويستصبح( :قوله ]١[
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٣٠١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الشفعة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب السلم
  ]١[باب السلم إىل من ليس عنده أصل

-بعثين عبد اهللا بن شداد وأبو بردة إىل عبد اهللا بن أيب أوىف  - ٢٢٤٥- ٢٢٤٤

يف عهد  -صلى اهللا عليه وسلم-هل كان أصحاب النيب  سله :فقاال - رضي اهللا عنهما
ف نبيط أهل كنا نسل :قال عبد اهللاف ؟يسلفون يف احلنطة -صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
إىل من  :قلت ،يف كيل معلوم إىل أجل معلوم بيبيف احلنطة والشعري والز ]٢[الشأم

بعثاين إىل عبد الرمحن بن أبزى  مثُ ما كنا نسأهلم عن ذلك :قال؟ ]٣[كان أصله عنده
صلى -عهد النيب  يفيسلفون  - صلى اهللا عليه وسلم- كان أصحاب النيب  :فسألته فقال

حدثنا خالد بن الواسطي حدثنا إسحاق  ؟سأهلم أهلم حرث أم اليومل  - اهللا عليه وسلم
فنسلفهم يف احلنطة  :وقال ،هذاعبد اهللا عن الشيباين عن حممد بن أيب جمالد بِ

يف احلنطة والشعري والزبيب، : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباين وقال ،والشعري
  .والزيت :وقال :ينوقال عبد اهللا بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيبا

 رضي- سألت ابن عباس  :مسعت أبا البختري الطائي قال :عمرو قالحدثنا  - ٢٢٤٦
عن بيع  - صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب ن :قالف ]٤[عن السلم يف النخل - اهللا عنهما

قال رجل إىل ف ؟شيء يوزن وأي :فقال الرجل ]٦[وحىت يوزن ]٥[كل منهؤالنخل حىت ي
                                                

 .الشعري مثالً أو احلنطة كاحلرث): السلم إىل من ليس عنده أصل( :قوله ]١[
 .آخره مهملة أهل الزراعةبفتح نون فكسر موحدة فسكون حتتية ): نبِيط أهل الشام( :قوله ]٢[
 .كالزرع يف احلنطة مثالً): من كان أصله عنده( :قوله ]٣[
 .مثر): يف النخل( :قوله ]٤[
 .يبدو صالحه): يؤكل منه( :قوله ]٥[
: أي مل يسم قاعداً إىل جانبه: إذ ال ميكن وزن التمر على النخل، قال رجل): يوزن( :قوله ]٦[

: حيفظ وأليب ذر عن الكشميهين: الراء على الزاي أيبتقدمي  حىت حيرزجانب ابن عباس 
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٣٠٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الشفعة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مسعت ابن  :حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري :وقال معاذ، جانبه حىت حيرز
  .مثله - صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب ن - رضي اهللا عنهما-عباس 

  باب السلم يف النخل
عن  - رضي اهللا عنهما-سألت ابن عمر  :عن أيب البختري قال - ٢٢٤٨- ٢٢٤٧

، ع الورق نساء بناجزهي عن بيع النخل حىت يصلح وعن بين :السلم يف النخل فقال
عن بيع  - صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب ن :وسألت ابن عباس عن السلم يف النخل فقال

  .منه وحىت يوزن ]١[النخل حىت يؤكل منه أو يأكل
  ]٢[باب الكفيل يف السلم

صلى اهللا عليه -اشترى رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢٢٥١
  .له من حديد بنسيئة ورهنه درعاً من يهودي طعاماً - وسلم

 باب السلم إىل أجل معلوم
أرسلين أبو بردة وعبد اهللا بن  :الد قالاعن حممد بن أيب  -  ٢٢٥٥- ٢٢٥٤

 :فسألتهما عن السلف فقاال شداد إىل عبد الرمحن بن أبزى وعبد اهللا بن أيب أوىف
من  ]٣[يأتينا أنباط فكان -صلى اهللا عليه وسلم-م مع رسول اهللا كنا نصيب املغانِ

أكان  :قلت :قال ،إىل أجل مسمى تأنباط الشأم فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزي
  .ما كنا نسأهلم عن ذلك :قاال ؟هلم زرع أو مل يكن هلم زرع

                                                

الكيل والوزن واألكل واخلرص : خترص وكلها أي: بتقدمي الزاي على الراء أي" حىت حتزر"
 .كنايات عن ظهور صالحها ووجه املطابقة مع الترمجة مذكورة يف شرح القسطالين

 .شك من الراوي): يأكل: أو( :قوله ]١[
 .املراد بالسلم السلف سواء كان يف الذمة نقداً أو جنساً):  السلمالكفيل يف( :قوله ]٢[
 .زراع بتقدمي النون): أنباط( :قوله ]٣[
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٣٠٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الشفعة )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب السلم إىل أن تنتج الناقة
 ]١[كانوا يتبايعون اجلزور إىل حبـل احلبلـة  : قال - رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا  -  ٢٢٥٦

عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما يف بطنها -صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب فن.  
  كتاب الشفعة

  باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع
وقفت على سعد بن أيب وقاص فجاء املسور  :عن عمرو بن الشريد قال - ٢٢٥٨

اهللا عليه صلى -فوضع يده على إحدى منكيب إذ جاء أبو رافع موىل النيب بن خمرمة 
فقال  ،واهللا ما أبتاعهما :فقال سعد ،يف دارك ]٢[ابتع مين بييت !يا سعد :فقال - وسلم

واهللا ال أزيدك على أربعة آالف منجمة أو  :فقال سعد ،واهللا لتبتاعنهما :املسور
ي مسعت ا مخس مائة دينار ولوال أنمهبِ ]٥[لقد أعطيت: ]٤[قال أبو رافع، ]٣[مقطعة

بأربعة  ]٧[امما أعطيتكه ]٦[بسقبه اجلار أحق :يقول -اهللا عليه وسلم صلى- رسول اهللا 
  .اها مخس مائة دينار فأعطاها إيمهبِ ]٨[ا أعطىمنإآالف و

                                                
 .ثُم تنتج اليت يف بطنها كما جاء يف بعض الروايات): احلبلة( :قوله ]١[
  .بالتثنية): مين بيتي( :قوله ]٢[
 .لةمؤج: ومها مبعىن أي): منجمة أو مقطعة( :قوله ]٣[
فقد عرض أبو رافع الشفعة على سعد قبل أن يبيعه ممن كان يعطيه ): قال أبو رافع( :قوله ]٤[

 .مخس مائة دينار
 .جمهول): لقد أُعطيت( :قوله ]٥[
 .بقربه: أي): بسقبه( :قوله ]٦[
 .البقعة اامعة للبيتني: أي): ما أعطيتكهما( :قوله ]٧[
 .هولصيغة ا): وإمنا أُعطَى( :قوله ]٨[
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٣٠٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب اإلجارة
  باب استئجار الرجل الصاحل

   ﴿ :اهللا تعاىل لاوق        ﴾ ]واخلازن  ]٢٦: القصص
  .]٣[أراده ]٢[من ]١[األمني ومن مل يستعمل

 -رضي اهللا عنه-أخربين جدي أبو بردة عن أبيه أيب موسى األشعري  - ٢٢٦٠
 ]٥[األمني الذي يؤدي ما أمر به ]٤[اخلازن :-اهللا عليه وسلم صلى-قال النيب  :قال

  .]٦[طيبة نفسه أحد املتصدقني
  ]٧[باب رعي الغنم على قراريط

ما  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٢٦٢
اها على كنت أرع ،نعم :فقال ؟وأنت :فقال أصحابه ،رعى الغنم إالّ اًبعث اهللا نبي

  .قراريط ألهل مكة
  إخل... باب استيجار املشركني عند الضرورة

  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا ر ـأجـواست - نهاـرضي اهللا ع- ائشة ـن عـع – ٢٢٦٣
                                                

من ومل يتخذ عامالً على القرى والبالد  من مل يستعملذكر : أي ):ومن مل يستعمل( :قوله ]١[
 .العمل واشتهاه بنفسه أراد

 .مفعول به): من( :قوله ]٢[
 .العمل: أي): من أراده( :قوله ]٣[
 .مبتدأ): اخلازن( :قوله ]٤[
 .من الصدقة): ما أمر به( :قوله ]٥[
خرب، وجه املطابقة أنّ اخلازن ال ملك له يف املال وإنما هو ): أحد املتصدقني( :هقول ]٦[

 .أجري أو أشار إىل أنّ خازن مال الرجل كاألجري لصاحب املال كذا قيل، واهللا تعاىل أعلم
  . مجع قرياط وهو نصف الدانق): قراريط( :قوله ]٧[
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٣٠٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

اخلريت و خريتاً ]٢[هادياً ]١[من بين عبد بن عدي ممن بين الديل ثُ وأبو بكر رجالً
كفار  ]٥[يف آل العاص بن وائل وهو على دين ]٤[ميني حلف ]٣[املاهر باهلداية قد غمس

فأتامها براحلتيهما  ]٧[فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال ]٦[قريش فأمناه
الديلي فأخذ  ]٨[فارحتال وانطلق معهما عامر بن فهرية والدليل صبيحة ليال ثالث

  .طريق الساحل ]٩[همبِ
  إخل... ليعمل اًجر أجريأباب إذا است

صلى اهللا - زوج النيب  - رضي اهللا عنها- عائشة  بن الزبري أنّأخربين عروة  -  ٢٢٦٤
من بين  وأبو بكر رجالً - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا واستأجر : قالت - عليه وسلم
وواعداه غار ثور  ]١٠[وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما خريتاً الديل هادياً

  .حلتيهما صبح ثالثبعد ثالث ليال برا
                                                

 .من بني بين الديل): بن عدي( :قوله ]١[
 .حال من الرجل): هادياً( :قوله ]٢[
 .ذلك الرجل الكافر): قد غمس( :قوله ]٣[
دخل يف مجلة آل العاص بن وائل وكانوا إذا حتالفوا : أي): قد غمس ميني حلف( :قوله ]٤[

 .غمسوا أيديهم يف دم أو خلوق أو شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيداً للحلف
 .الرجل: أي): وهو على دين( :قوله ]٥[
 .أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصديق هذا الكافر: أي): فأمناه( :قوله ]٦[
يأيت بعد ثالث ليال عند غار ثور فيذهبان من الغار : واعداه أي: أي): بعد ثالث ليال( :قوله ]٧[

 .إىل ما يشاؤون
 .اهلادي): والدليل( :قوله ]٨[
والصديق وعامر  صلى اهللا عليه وسلمبالنيب  بِهمالدليل  فأخذطريقاً، ): فأخذ بِهم( :قوله ]٩[

 .طريق الساحل
 .فأتامها): براحلتيهما( :قوله ]١٠[
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٣٠٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب األجري يف الغزو
اهللا عليه صلى - غزوت مع النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن يعلى بن أمية  -  ٢٢٦٥
فقاتل  ]٣[كان يل أجريوأعمايل يف نفسي  ]٢[من أوثق ]١[جيش العسرة فكان - وسلم
ىل ثنيته فسقطت فانطلق إ ]٤[أحدمها إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر فعض إنساناً
 :قال ]٥[أفيدع إصبعه يف فيك تقضمها :فأهدر ثنيته وقال -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  .كما يقضم الفحل :أحسبه قال
يد  عض رجالً ة أنّقصحدثين عبد اهللا بن أيب مليكة عن جده مبثل هذه ال - ٢٢٦٦

  .-رضي اهللا عنه-رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر 
  العملله ن ن له األجل ومل يبيفبي باب من استأجر أجرياً

 ﴿: تعاىل لقوله       ﴾ ٦[إىل قوله[ :﴿       

 ﴾]ومنه يف التعزية أجرك اهللا يعطيه أجراً يأجر فالناً ]٢٨-٢٧: القصص.  
  إخل... ئطاًعلى أن يقيم حا جر أجرياًأباب إذا است

 حيدثه ]٧[عن سعيد بن جبري يزيد أحدمها على صاحبه وغريمها قد مسعته -  ٢٢٦٧
قال  :حدثين أيب بن كعب قال :-رضي اهللا عنهما-قال يل ابن عباس  :عن سعيد قال

 :قال يريد أن ينقض جداراًفيها  فانطلقا فوجداً :-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
                                                

 .هذا اجلهاد): فكان( :قوله ]١[
 .فإنّ كلّ أشق أوثق): من أوثق( :قوله ]٢[
 .خادم خيدمين باألجرة: أي): وكان يل أجري( :قوله ]٣[
 .أسقط: أي): فأندر( :قوله ]٤[
  .متضغها ):تقضمها( :قوله ]٥[
 ﴿): هاتني إىل قوله( :قوله ]٦[     ﴾]فلم يبني العمل ]٢٧: القصص.  
  .الغري: أي): وقد مسعته( :قوله ]٧[
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٣٠٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فمسحه بيده  :قال سعيداً حسبت أنّ :فاستقام قال يعلى سعيد بيده هكذا ورفع يده
  ﴿: قال فاستقام       ﴾ ]١[أكلهت أجراً :قال سعيد ]٧٧: الكهف[.  

  اإلجارة إىل نصف النهارباب 
 :قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ٢٢٦٨

من يعمل يل من غدوة إىل  :الكتابني كمثل رجل استأجر أجراء فقالمثلكم ومثل أهل 
من يعمل يل من نصف النهار إىل صالة  :قال منصف النهار على قرياط فعملت اليهود ثُ

من يعمل من العصر إىل أن تغيب الشمس  :قال مثُ ،العصر على قرياط فعملت النصارى
عطاء  وأقلّ ما لنا أكثر عمالً: ]٢[فقالوا على قرياطني فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى

  .فذلك فضلي أوتيه من أشاء :قال ،ال :قالوا ؟كمهل نقصتكم من حقّ: ]٣[قال
  م من منع أجر األجريباب إثْ

قال  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٢٧٠
 اًغدر ورجل باع حر مثُ ]٤[عطى يبثالثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أ :اهللا تعاىل

  .فاستوىف منه ومل يعطه أجره فأكل مثنه ورجل استأجر أجرياً
  ]٥[باب اإلجارة من العصر إىل الليل

 :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب موسى  -  ٢٢٧١
إىل  يوماً مالًيعملون له ع مثل املسلمني واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً

    ...........................  :الليل على أجر معلوم فعملوا له إىل نصف النهار فقالوا
                                                

 .مفسراً لقوله): أجراً تأكله( :قوله ]١[
 .هللا تعاىل): فقالوا( :قوله ]٢[
 .اهللا تعاىل): قال( :قوله ]٣[
 .لعهد واليمنيا): يب ىأعط( :قوله ]٤[
 .بإخراج الغاية من املغيا: يعين): إىل الليل( :قوله ]٥[
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٣٠٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ال تفعلوا  :فقال هلم ،إىل أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل ]١[ال حاجة لنا
رين بعدهم آخفأبوا وتركوا واستأجر  أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كامالً

حىت إذا  هلم من األجر فعملوابقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت  واأكمل :فقال
 ،لك ما عملنا باطل ولك األجر الذي جعلت لنا فيه :واكان حني صالة العصر قال

أن  استأجر قوماًفا وما بقي من النهار شيء يسري فأبفإن بقية عملكم واأكمل :فقال
يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حىت غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقني 

  .]٢[يهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النوركل
  إخل... جرتأفترك أجره فعمل فيه املس جر أجرياًأباب من است

مسعت : قال - رضي اهللا عنهما- حدثين سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر  -  ٢٢٧٢
انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حىت أووا  :يقول - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

ه ال إن :ملبيت إىل غار فدخلوه فاحندرت صخرة من اجلبل فسدت عليهم الغار فقالواا
اللهم كان يل  :فقال رجل منهم ،أن تدعوا اهللا بصاحل أعمالكم ينجيكم من هذه الصخرة إالّ

 طلب شيء يوماً ]٤[فنأى يب وال ماالً أهالً ]٣[أبوان شيخان كبريان وكنت ال أغبق قبلهما
هما نائمني وكرهت أن أغبق قبلهما ت هلما غبوقهما فوجدتملحىت ناما فح فلم أرح عليهما

فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حىت برق الفجر فاستيقظا فشربا  وماالً أهالً
غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما حنن فيه من هذه الصخرة 

اللهم  :وقال اآلخر :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  ،ال يستطيعون اخلروج فانفرجت شيئاً
                                                

 .إشارة إىل كفرهم وإعراضهم): ال حاجة لنا: فقالوا( :قوله ]١[
 .احملمدي صلى اهللا عليه وسلم): من هذا النور( :قوله ]٢[
 ما كنت أقدم عليهما يف شرب: الغبوق شراب العشي أي): ال أغبق قبلهما( :قوله ]٣[

 .رقيقاً وال ماالًأقارب  أهالًنصيبهما من اللنب 
 .بعد ىمثل سع ىونأ): يب طلب ىفنأ( :قوله ]٤[
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٣٠٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كانت يل بنت عم كانت أحب ١[نفسها فامتنعت مين حىت أملت لىها عالناس إيل فأردت[ 
من السنني فجاءتين فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ختلي بيين وبني نفسها  ]٢[ها سنةبِ

جت من فتحر ]٣[هحبقّ أن تفض اخلامت إالّ لك ال أحلّ :ففعلت حىت إذا قدرت عليها قالت
الناس إلَ الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحبوتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن  ي

هم ال ابتغاء وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة غري أنذلك كنت فعلت 
اللهم استأجرت  :ثالثوقال ال :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب  ،يستطيعون اخلروج منها

الذي له وذهب فثمرت أجره حىت كثرت  ]٤[أجراء فأعطيتهم أجرهم غري رجل واحد ترك
ما ترى من  كلّ :فقلت له ،أجري يإلَ أد !يا عبد اهللا :منه األموال فجاءين بعد حني فقال

ي ال إن :فقلت ،ال تستهزئ يب !يا عبد اهللا :أجرك من اإلبل والبقر والغنم والرقيق فقال
اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء  ،ه فاستاقه فلم يترك منه شيئاًأستهزئ بك فأخذ كلّ

  .وجهك فافرج عنا ما حنن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا ميشون
  ]٥[وأجر احلمال منهق تصد مباب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثُ

  صلى اهللا عليه- اهللا  كان رسول قال - رضي اهللا عنه- عن أيب مسعود األنصاري  -  ٢٢٧٣
 وإن ]٧[فيصيب املد ]٦[بالصدقة انطلق أحدنا إىل السوق فيحامل إذا أمر - وسلم 

    ....................................................................  ]٨[لبعضهم
                                                

 .نزلت: أي): أملت( :قوله ]١[
 .قحط): سنة( :قوله ]٢[
 .وكانت بكراً): إالّ حبقّه( :قوله ]٣[
 .الذي لهاألجر ): رجل واحد ترك( :قوله ]٤[
 .ة احلمالوباب أجر: أي): وأجر احلمال( :قوله ]٥[
 .ويعمل صنعة احلمالني): فيحامل( :قوله ]٦[
 .فيأكل منه ويتصدق): املد( :قوله ]٧[
 .اليوم): لبعضهم( :قوله ]٨[
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٣١٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةلدعوا( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]٣[نفسه إالّ ]٢[راهنقال ما  ]١[ملائة ألف
  باب أجر السمسرة

 ال بأس :وقال ابن عباس ،ومل ير ابن سريين وعطاء وإبراهيم واحلسن بأجر السمسار بأساً
 :وقال ابن سريين ،على كذا وكذا فهو لك ]٦[فما زاد ]٥[بع هذا الثوب: ]٤[أن يقول
فال بأس به وقال  ]٧[فما كان من ربح فهو لك أو بيين وبينكوكذا بعه بكذا  :إذا قال
  .املسلمون عند شروطهم :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

اهللا  هى رسولن - رضي اهللا عنهما-ابن عباس عن ابن طاوس عن أبيه عن  -  ٢٢٧٤
يا ابن عباس ما  :قلت ،أن يتلقى الركبان وال يبيع حاضر لباد -صلى اهللا عليه وسلم-

  .له مسساراً ]٨[ال يكون :ال يبيع حاضر لباد قال :قوله
  باب هل يواجر الرجل نفسه من مشرك يف أرض احلرب

  وائل للعاص بن فعملت قيناً كنت رجالً: قال ]٩[عن مسروق حدثنا خباب -  ٢٢٧٥
                                                

 .درمهاً أو ديناراً): ألف ملائة( :قوله ]١[
  .كانوا فقراء فأغناهم اهللا ورسوله من فضله): ما نراه: قال( :قوله ]٢[
ما نرى وما نظن هذا البعض الذي كان كذا : قال شقيق: )ما نره إالّ نفسه: قال( :قوله ]٣[

 .وصار كذا إالّ نفس أيب مسعود األنصاري، عىن بِهذا الكالم نفسه
 .بع: زيد لعمرو): أن يقول( :قوله ]٤[
 .بألف مثالً): هذا الثوب( :قوله ]٥[
 .فهو لكعلى الثمن الذي أمره به كاأللف مثالً : يعين): فما زاد( :قوله ]٦[

 .هذه مضاربة): أو بيين وبينك( :قوله ]٧[
 .ومفهومه جواز السمسرة من حاضر حلاضر): ال يكون: قال( :قوله ]٨[
  خباب من املسلمني السابقني عمل للعاص سيفاً مبكة وهو مسلم): حدثنا خباب( :قوله ]٩[
 .مر وأقروالعاص كافر واملكة دار حرب إذ ذاك واطلع النيب صلى اهللا عليه وسلم على هذا األ 
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٣١١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ة العلميةاملدين" :جملس  )   (  

 :ال واهللا ال أقضيك حىت تكفر مبحمد فقلت :فأتيته أتقاضاه فقال ]١[فاجتمع يل عنده
ه فإن :نعم قال :مبعوث قلت مي مليت ثُوإن :قال ]٢[تبعث فال مأما واهللا حىت متوت ثُ

﴿ :مال وولد فأقضيك فأنزل اهللا مسيكون يل ثَ            

     ﴾]٧٧: مرمي[.  
  ]٥[بفاحتة الكتاب ]٤[على أحياء العرب ]٣[باب ما يعطى يف الرقية

كتاب اهللا  م عليه أجراًما أخذت أحق :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال ابن عباس عن النيب 
 ع أحداًمل أمس :فيقبله وقال احلكم أن يعطى شيئاً ال يشترط املعلم إالّ :وقال الشعيب

 بأساً ]٦[كره أجر املعلم وأعطى احلسن عشرة دراهم ومل ير ابن سريين بأجر القسام
  .]٩[يعطون على اخلرص ]٨[وكانوا ]٧[السحت الرشوة يف احلكم :كان يقال :وقال

  حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أيب بشر عن أيب املتوكل عن أيب سعيد -  ٢٢٧٦
يف سفرة  -صلى اهللا عليه وسلم-نطلق نفر من أصحاب النيب ا: قال - رضي اهللا عنه-

سافروها حىت نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ 
لو أتيتم هؤالء  :شيء ال ينفعه شيء فقال بعضهم د ذلك احلي فسعوا له بكلّسي

  ها الرهط إنّيا أي :الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا
                                                

 .أجر): فاجتمع يل عنده( :قوله ]١[
 .أكفر): فال( :قوله ]٢[
 .      ): الرقية( :قوله ]٣[
 .وقبائلهم): أحياء العرب( :قوله ]٤[
 .متعلق الرقية): بفاحتة الكتاب( :قوله ]٥[
 .الذي يقسم التركة بني الورثة): القسام( :قوله ]٦[
 .سمة أيضاً من احلكم فإنّ القاسم حيكم بأن ألفاً لعمرو وألفاً لزيدوالق): يف احلكم( :قوله ]٧[
 .الناس: يعين): وكانوا( :قوله ]٨[
  .خرص الثمار وغريها أجرة: أي): على اخلرص( :قوله ]٩[
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٣١٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "العلمية املدينة" :جملس  )   (  

 :فقال بعضهم ؟شيء ال ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء سيدنا لدغ وسعينا له بكلّ
ي ألرقي ولكن واهللا لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حىت نعم واهللا إن

عليه ويقرأ احلمد  ]٢[فصاحلوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل ]١[جتعلوا لنا جعالً
قال ]٥[فانطلق ميشي وما به قلبة ]٤[من عقال ]٣[نشط ماهللا رب العاملني فكأن: 

ال تفعلوا  :اقسموا فقال الذي رقى :فقال بعضهم ،فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على  - صلى اهللا عليه وسلم- حىت نأيت النيب 

قد  :قال مثُ ،ها رقيةوما يدريك أن :فذكروا له فقال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
قال . -صلى اهللا عليه وسلم-النيب فضحك  ]٦[أصبتم اقسموا واضربوا يل معكم سهماً

  .هذاحدثنا أبو بشر مسعت أبا املتوكل بِ :وقال شعبة :أبو عبد اهللا
  وتعاهد ضرائب اإلماء ]٧[باب ضريبة العبد

  صلى اهللا عليه- م أبو طيبة النيب حج: قال -رضي اهللا عنه- عن أنس بن مالك  -  ٢٢٧٧
  .غلته أو ضريبته ]٨[عن فأمر له بصاع أو صاعني من طعام وكلم مواليه فخفف - وسلم

  واإلماء ]٩[كسب البغيما جاء يف باب 
  -رضي اهللا عنه-ن أيب هريرة ـعن أيب حازم ع ]١٠[ن حممد بن جحادةـع – ٢٢٨٣

                                                
 .أجراً): لنا جعالً( :قوله ]١[
 .يبزق): يتفل( :قوله ]٢[
 .حلّ): نشط( :قوله ]٣[
 .   ): من عقال( :قوله ]٤[
 .علة: كحركة): قَلَبة( :قوله ]٥[
 .تطييباً لقلوبِهم ومبالغة يف حتليله): يل معكم سهماً( :قوله ]٦[
 .ما يقرره املوىل على عبده يف كلّ يوم ويسمى خراجاً أيضاً): ضريبة العبد( :قوله ]٧[
  . مبنياً للمفعول): فِّف عنفخ( :قوله ]٨[
 .كالشقي هي الزانية): كسب البغي( :قوله ]٩[
 .بضم جيم وفتح حاء مهملة ثُم دال كذا): عن حممد بن جحادة( :قوله ]١٠[
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٣١٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري جارةاإلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "العلمية املدينة" :جملس  )   (  

  .إلماءعن كسب ا - صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب ن: قال
  ]١[باب عسب الفحل

 عن - صلى اهللا عليه وسلم- هى النيب ن: قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر  -  ٢٢٨٤
  .عسب الفحل

  فمات أحدمها باب إذا استأجر أرضاً
احلكم احلسن ووقال  ،ليس ألهله أن خيرجوه إىل متام األجل :وقال ابن سريين
صلى اهللا -أعطى النيب  :ال ابن عمروق ،متضى اإلجارة إىل أجلها :وإياس بن معاوية

وأيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فكان ذلك على عهد النيب  ]٢[خيرب بالشطر -عليه وسلم
أبا بكر وعمر جددا اإلجارة بعدما قبض  من خالفة عمر ومل يذكر أنّ بكر وصدراً

 .]٣[-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

                                                
أجر مجاعه، فعلى الثالث : ومائه وقيل همنيضرابه ومجاعه وقيل ): عسب الفحل( :قوله ]١[

باب بدل ضراب الفحل أو بدل منيه : املضاف أياملعىن ظاهر، وعلى األوليني بتقدير 
هل جيوز أن يذهب بفحله فيرتيه على إناث الناس ويأخذ عليه أجراً؟ نهى عنه النيب : يعين

 .صلى اهللا عليه وسلم
 .شطر ما خرج من الزرع والنخيل: أي): خيرب بالشطر( :قوله ]٢[
ا تنفسخ؛ إذ ملك املنفعة تبع مللك وعندن): بعدما قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٣[

الرقبة والوارث ملك الرقبة فارتفعت يد املستأجر عن تبعها، وعدم الذكر يف حديث خيرب 
  .ال يستلزم عدم التجديد، واهللا أعلم
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٣١٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري الةواحلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب احلوالة
  ]١[احلوالةيف باب 

 ]٤[ملياً ]٣[يوم أحال عليه ]٢[إذا كان :وقال احلسن وقتادة ؟وهل يرجع يف احلوالة
 ]٨[فيأخذ هذا عيناً ]٧[ ]٦[يتخارج الشريكان وأهل املرياث :وقال ابن عباس ]٥[جاز

  .فإن توي ألحدمها مل يرجع على صاحبه وهذا ديناً
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -اهللا عنهرضي -عن أيب هريرة  - ٢٢٨٧

  .]١٠[على ملي فليتبع ]٩[مطل الغين ظلم فإذا أتبع أحدكم :قال
                                                

  .بأن حييل ثُم يرجع): يف احلوالة( :قوله ]١[
 .احملال عليه): إذا كان( :قوله ]٢[
 .احمليل): يوم أحال عليه( :قوله ]٣[
 .غنياً): ملياً( :قوله ]٤[
 .وال يرجع وإن كان مفلساً جاز ويرجع): جاز( :قوله ]٥[
 . كذا يتخارج): أهل املرياث( :قوله ]٦[
ت زيد وترك عمراً وبكراً ابنني وعقاراً عيناً وألفاً ديناً فكان لكلّ ما): أهل املرياث( :قوله ]٧[

منهما حصة يف كلّ من العني والدين فأخذ أحدمها العني واآلخر الدين فقد خرج هذا عن 
  .حصته يف العني وذلك عن نصيبه يف الدين ومبثل هذا الكالم جيري فيه الشريكني

كالً منهما أحال عوض حصته على اآلخر من العني والدين  أنّفك): فيأخذ هذا عيناً( :قوله ]٨[
املناسبة بالترمجة هذا ما فهمت معىن هذا الكالم،  هحبصته من الدين على املديون وهذ

 .واهللا أعلم باملرام
 .مبين للمفعول من اإلفعال): فإذا أُتبِع أحدكم( :قوله ]٩[
 .مبين للفاعل من الفعل): فليتبع( :قوله ]١٠[
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٣١٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري الةواحلاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... رد ]١[باب إذا أحال على ملي فليس له
 :قـال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -عـن الـنيب    -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٢٨٨

 .]٢[مطل الغين ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع

                                                

 .للمحتال: أي): له( :قوله ]١[
 .أمره بأن يتبع، فعلم أنه ليس له رد احلوالة): فليتبع( :قوله ]٢[
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٣١٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الكفالة
  باب الكفالة يف القرض

وقال أبو الزناد عن حممد بن محزة بن عمرو األسلمي  ]٢[وغريها ]١[والديون باألبدان
فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ  ]٣[قاًبعثه مصد -رضي اهللا عنه-عمر  أنّ :عن أبيه

 ]٧[ة فصدقهممائ ]٦[قد جلده ]٥[حىت قدم على عمر وكان عمر ]٤[ءمحزة من الرجل كفال
استبهم  :وقال جرير واألشعث لعبد اهللا بن مسعود يف املرتدين، ]٨[وعذره باجلهالة

                                                
 . ملديونبإحضار ا): باألبدان( :قوله ]١[
  .باألموال: يعين ):وغريها( :قوله ]٢[

 . آخذ الصدقة عامالً عليها): مصدقاً( :قوله ]٣[
 .فهذه كفالة األبدان): كفالء( :قوله ]٤[
كان من قصته أنه ذهب مصدقاً إىل سعد هذمي فإذا رجل يقول ): وكان عمر( :قوله ]٥[

أنت صدقة مال ابنك فسأل محزة عن  أد: أدي صدقة مال موالك واملرأة تقول له: المرأته
أمرمها فأخرب أنّ ذلك الرجل زوج تلك املرأة وأنه وقع على جارية هلا فولدت ولداً 

: هذا املال البنه من جاريتها قال محزة: فأعتقته املرأة ثُم ورث من أمه ماالً فقالوا
ر عليه رمجا كذا إنّ أمره رفع إىل عمر فجلده مائة ومل ي: ألرمجنك بأحجارك فقيل له

وإني نقلته ببعض اختصار وبِهذا ينكشف لك معىن " معاين اآلثار"أخرجه الطحاوي يف 
  ".وكان عمر قد جلده: "قوله

 .يف تلك القضية): قد جلده( :قوله ]٦[
 . صدق الذين شهدوا بأنه وقع عليها: أي): فصدقهم( :قوله ]٧[
 ملكان الشبهة لعدم علمه حبرمة عذره باجلهالة ومل يرمجه ألنه): وعذره باجلهالة( :قوله ]٨[

جارية امرأته فظن أنّ جاريتها جاريته كما هو العرف اجلاري بني األزواج يف سائر األموال 
 .وأفضى اجتهاد عمر إىل اجللد مع درء الرجم وإالّ فإذا سقط احلد للشبهة فال جلد أيضاً
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٣١٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إذا تكفل بنفس فمات فال شيء عليه  :عشائرهم وقال محاد ]١[وكفلهم فتابوا وكفلهم
  .]٢[يضمن :وقال احلكم

 ذكر أنه - صلى اهللا عليه وسلم- عن رسول اهللا  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٢٩١
ائتين  :ألف دينار فقال ]٣[من بين إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه رجالً

كفى باهللا  :قال ،فأتين بالكفيل :قالف ،كفى باهللا شهيداً :فقال ]٤[بالشهداء أشهدهم
 مثُ ]٥[صدقت فدفعها إليه إىل أجل مسمى فخرج يف البحر فقضى حاجته :قال كفيالً

فأخذ خشبة  أجله فلم جيد مركباً ]٨[لألجل الذي ]٧[عليهيقدم  يركبها ]٦[التمس مركباً
  فنقرها فأدخل فيها ألف دينار

 :إىل البحر فقال ]١١[هاأتى بِ مثُ ]١٠[زجج موضعها مإىل صاحبه ثُ ]٩[وصحيفة منه
                                                

 .ألبدانهذه أيضاً كفالة ا): فتابوا وكفلهم( :قوله ]١[
 .املال): يضمن( :قوله ]٢[
 .يقرضه: أي): أن يسلفه( :قوله ]٣[
 .على أنه أقرضه ألف دينار): أشهدهم( :قوله ]٤[
 .من هذا السفر): فقضى حاجته( :قوله ]٥[

 .سفينة: أي): مركباً( :قوله ]٦[
 .على املقرض): يقدم عليه( :قوله ]٧[
 .تالالم مبعىن الوق): لألجل الذي( :قوله ]٨[
بالنصب عطف على ألف دينار وأدخل فيها صحيفة إىل صاحبه مكتوب ): صحيفة منه( :قوله ]٩[

 .يعين اهللا عز امسه" دفعت إىل وكيل توكل يب"إىل " هذه صحيفة من فالن إىل فالن"فيها 
 .مسرها مبسامري كالزج: زجج بزاي وجيمني قال القاضي عياض): ثُم زجج موضعها( :قوله ]١٠[
 .باخلشبة: أي): ثُم أتى بِها( :قوله ]١١[
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٣١٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كفى باهللا  :فقلت ألف دينار فسألين كفيالً ي كنت تسلفت فالناًك تعلم أنإن ]١[اللهم
ي جهدت أن فرضي بك وأن كفى باهللا شهيداً :فقلت سألين شهيداًفك فرضي ب كفيالً

حىت  ]٢[ها يف البحركها فرمى بِتي أستودعأبعث إليه الذي له فلم أقدر وإن أجد مركباً
خيرج إىل بلده فخرج الرجل الذي  انصرف وهو يف ذلك يلتمس مركباً موجلت فيه ثُ

 باخلشبة اليت فيها املال فأخذها ألهله حطباً ]٤[إذاجاء مباله ف ]٣[كان أسلفه ينظر لعل مركباً
 :قالو ]٦[فأتى باأللف دينار ]٥[قدم الذي كان أسلفه مفلما نشرها وجد املال والصحيفة ثُ

قبل الذي أتيت فيه  يف طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركباً واهللا ما زلت جاهداً
 :قبل الذي جئت فيه قال ي مل أجد مركباًأخربك أن :قال ؟شيئاً يهل كنت بعثت إلَ :قال
  .راشداً ]٧[اهللا قد أدى عنك الذي بعثت يف اخلشبة فانصرف باأللف دينار فإنّ

﴿ :باب قول اهللا         ]٨[       ﴾  
﴿: - رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  -  ٢٢٩٢       ﴾ ]٣٣: النساء[ 

                                                
 .إخل... فقام على ساحل البحر فقال): اللهم: إىل البحر فقال( :قوله ]١[
 .باخلشبة املوضوعة فيها الصحيفة والدنانري): فرمى بِها يف البحر( :قوله ]٢[
 .سفينة): لعل مركباً( :قوله ]٣[
الرجل بعث أحداً إيل مبايل فيأيت إيل  ينظر لعل: الذي أسلف الرجل أي): مباله فإذا( :قوله ]٤[

 .ويعطيين مايل فكان ينظر السفن
 .إىل البحر الذي كان ذهب إليه املديون): كان أسلفه( :قوله ]٥[
  .أخرى بدل ولذا خفضه): فأتى باأللف دينار( :قوله ]٦[
 .اليت أتى بِها ثانياً): فانصرف باأللف دينار( :قوله ]٧[
أنّ احللف : ووجه دخول هذا الباب هاهنا كما قاله ابن املنري): أميانكموالذين عقدت ( :قوله ]٨[

كان يف أول اإلسالم يقتضي استحقاق املرياث فهو مال أوجبه عقد التزام على وجه التربع 
 .فلزم وكذلك الكفالة إنما هي التزام مال بغري عوض تطوعاً فلزم، كذا قال القسطالين
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٣١٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ﴿: قال ورثة   ﴾]كان املهاجرون ملا قدموا  :قال ]٣٣: النساء
 يرث املهاجر األنصاري دون ذوي رمحه لألخوة - صلى اهللا عليه وسلم- على النيب املدينة 

﴿: بينهم فلما نزلت - صلى اهللا عليه وسلم- اليت آخى النيب     ﴾ 
وقد  والنصيحة ]٢[والرفادة ]١[النصر إالّ ﴾  ﴿: قال منسخت ثُ

  .ذهب املرياث ويوصي له
  باب من تكفّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع

أيت  - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ - رضي اهللا عنه-عن سلمة بن األكوع  -  ٢٢٩٥
أيت جبنازة  مال فصلى عليه ثُ :قالوا ؟هل عليه من دين :عليها فقالجبنازة ليصلي 

قال أبو  ،وا على صاحبكمصلّف :نعم قال :قالوا ؟هل عليه من دين :فقال ،أخرى
  .ى عليهفصلّ !يا رسول اهللا ]٣[دينه يعلَ :قتادة

صلى اهللا عليه -قال النيب : قال -رضي اهللا عنهم-جابر بن عبد اهللا عن  -  ٢٢٩٦
هكذا وهكذا فلم جيئ مال البحرين  ]٤[البحرين قد أعطيتك لو قد جاء مال :- سلمو

من  :فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى - اهللا عليه وسلم صلى- حىت قبض النيب 
 النيب  إنّ :فقلت ،هأو دين فليأتنا فأتيت ]٥[عدة -صلى اهللا عليه وسلم-كان له عند النيب 

                                                

نسخت تلك اآلية : ثىن من األحكام املقدرة يف اآلية املنسوخة، أيمست): إالّ النصر( :قوله ]١[
 .لكن النصر باق ثابت: حكم نصيب اإلرث إالّ النصر وما بعده أو االستثناء منقطع أي

 .املعاونة): الرفادة( :قوله ]٢[
ع ملا صلى ووجه املطابقة هاهنا أنه لو كان أليب قتادة أن يرج): علي دينه: قال أبو قتادة( :قوله ]٣[

عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت يويف أبو قتادة الدين الحتمال أن يرجع فيكون قد صلّى على 
  .مديون دينه باق عليه فدلّ على أنه ليس له أن يرجع قاله القسطالين ويف قليب منه شيء، فافهم

 .ها املؤلف يف الشهاداتفبسط يديه علي ثالث مرات كذا جاء يف رواية روا): قد أعطيتك( :قوله ]٤[
 .وعد): عدة( :قوله ]٥[
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٣٢٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قال يل كذا وكذا فحثى يل حثية فعددا فإذا هي مخس مائة  - صلى اهللا عليه وسلم-
  .]١[خذ مثليها :وقال

  ]٥[وعقده ]٤[صلى اهللا عليه وسلم يف عهد النيب ]٣[الصديقأيب بكر  ]٢[باب جوار
صلى اهللا - زوج النيب  -رضي اهللا عنها-عائشة  بن الزبري أنّ ]٦[أخربين عروة -  ٢٢٩٧

وقال : قال أبو عبد اهللا .ومها يدينان الدين ي قط إالّمل أعقل أبو :قالت -عليه وسلم
-عائشة  حدثين عبد اهللا عن يونس عن الزهري أخربين عروة بن الزبري أنّ :أبو صاحل

 علينا يوم إالّ ومها يدينان الدين ومل مير مل أعقل أبوي قط إالّ: قالت -رضي اهللا عنها
يف النهار بكرة وعشية فلما ابتلي طر -صلى اهللا عليه وسلم- يأتينا فيه رسول اهللا 
لقيه ابن  ]٨[احلبشة حىت إذا بلغ برك الغماد ]٧[قبل بكر مهاجراًاملسلمون خرج أبو 
أنا وأخرجين قومي  :فقال أبو بكر ؟أين تريد يا أبا بكر :فقال ]٩[الدغنة وهو سيد القارة

 خيرج وال مثلك ال إنّ :قال ابن الدغنة ،يأعبد ربويف األرض  ]١٠[أريد أن أسيح

                                                
ومطابقته للترمجة من جهة أنّ أبا بكر رضي اهللا تعاىل عنه ملا ): خذ مثليها: وقال( :قوله ]١[

قام مقام النيب صلى اهللا عليه وسلم تكفّل بِما كان عليه من واجب أو تطوع فلما التزم ذلك 
 .ةلزمه أن يويف مجيع ما عليه من دين أو عد

 .اجلوار األمان): جوار( :قوله ]٢[
 .اإلضافة إىل املفعول): جوار أيب بكر الصديق( :قوله ]٣[
 .يف زمنه: أي): عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٤[
 .وعقد أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه: أي): وعقده( :قوله ]٥[
 .كذا فأخربين :قال عروة: معطوف على معطوف أي): فأخربين عروة( :قوله ]٦[
 .جهة): مهاجراً قبل( :قوله ]٧[
 .اسم موضع): برك الغماد( :قوله ]٨[
 .كالفارة اسم قبيلة ):القَارة( :قوله ]٩[
 .من السياحة): أسيح( :قوله ]١٠[
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٣٢١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وتقري الضيف وتعني  ]٢[وتصل الرحم وحتمل الكلّ ]١[ك تكسب املعدومخيرج فإن
٤[وأنا لك جار فارجع ]٣[على نوائب احلق[ فارحتل ابن الدغنة  ،ك ببالدكفاعبد رب

أبا بكر ال خيرج مثله  إنّ :فرجع مع أيب بكر فطاف يف أشراف كفار قريش فقال هلم
ويقري  يكسب املعدوم ويصل الرحم وحيمل الكلّ وال خيرج أخترجون رجالً

فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا  ،الضيف ويعني على نوائب احلق
ليصل وليقرأ ما شاء وال يؤذنا بذلك وال فه يف داره مر أبا بكر فليعبد رب :البن الدغنة

ابن الدغنة أليب بكر  ]٥[ال ذلكق ،ا قد خشينا أن يفنت أبناءنا ونساءنايستعلن به فإن
بدا  مثُ ،ه يف داره وال يستعلن بالصالة وال القراءة يف غري دارهربفطفق أبو بكر يعبد 

فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه  ]٦[بفناء داره وبرز أليب بكر فابتىن مسجداً
بكاء ال  كر رجالًوينظرون إليه وكان أبو بمنه يعجبون ووأبناؤهم  ]٧[نساء املشركني

ميلك دمعه حني يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني فأرسلوا إىل ابن 
ه جاوز ه يف داره وإنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربإن :الدغنة فقدم عليهم فقالوا له

ونساءنا  بفناء داره وأعلن الصالة والقراءة وقد خشينا أن يفنت أبناءنا ذلك فابتىن مسجداً
أن يعلن ذلك فسله  أن يقتصر على أن يعبد ربه يف داره فعل وإن أىب إالّ فأته فإن أحب

                                                
 .تعطي الناس ما ليس عندهم: أي): تكسب املعدوم( :قوله ]١[

    .                                                      ): حتمل الكلّ( :قوله ]٢[
  .وحوادثه): على نوائب احلق( :قوله ]٣[
 .جمري مؤمن مما ختاف منهم): وأنا لك جار فارجع( :قوله ]٤[
 .الشرط): ذلك: قال( :قوله ]٥[
 .ظهر: بتقدمي الراء على الزاي أي): وبرز( :قوله ]٦[
عضهم على بعض حىت كاد يزدمحون حىت إنه ليسقط ب: أي): عليه نساء املشركني( :قوله ]٧[

 .بعضهم ينكسر ببعض

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٢٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أن يرد قالت  ،ولسنا مقرين أليب بكر االستعالن ]١[ا كرهنا أن خنفركإليك ذمتك فإن
ا أن تقتصر قدت لك عليه فإماقد علمت الذي ع :فقال ،فأتى ابن الدغنة أبا بكر :عائشة

يف رجل  ]٢[ي أخفرتأن تسمع العرب أن ي ال أحبإيل ذميت فإن ا أن تردوإم على ذلك
صلى اهللا - إليك جوارك وأرضى جبوار اهللا ورسول اهللا  ي أردإن :قال أبو بكر ،عقدت له
دار  ]٣[قد أريت :- صلى اهللا عليه وسلم- فقال رسول اهللا  ،يومئذ مبكة - عليه وسلم

بني البتني ومها احلرتان فهاجر من هاجر قبل  ذات خنل ]٤[سبخةهجرتكم رأيت 
ورجع إىل املدينة بعض من  - صلى اهللا عليه وسلم-املدينة حني ذكر ذلك رسول اهللا 

صلى اهللا -فقال رسول اهللا  ]٦[مهاجراً ]٥[كان هاجر إىل أرض احلبشة وجتهز أبو بكر
 ]٩[هل ترجو :قال أبو بكر ،ي أرجو أن يؤذن يلفإن ]٨[على رسلك: ]٧[-عليه وسلم

 - صلى اهللا عليه وسلم- فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا  ،نعم :قال ؟ذلك بأيب أنت
    ..............................  ]١٠[راحلتني كانتا عنده ورق السمرليصحبه وعلف 

                                                
 .نقض العهد: ونغدرك، اإلخفار مبعجمة ففاء آخره راء): أن خنفرك( :قوله ]١[
 .مبنياً للمفعول): رتخفأني أُ( :قوله ]٢[
 .يف املنام): قد أريت( :قوله ]٣[

 .أرض ملوحة ال تكاد تنبت إالّ قليالً ،        ): رأيت سبخة( :قوله ]٤[
 .            ): جتهز أبو بكر( :قوله ]٥[
 .حال كونه): مهاجراً( :قوله ]٦[
وأراد أن يهاجر ويتخلف رسول اهللا صلى ): فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم( :قوله ]٧[

 .اهللا عليه وسلم مبكة
 .على مكانك): على رسلك( :قوله ]٨[
 .يف اخلروج معك): هل ترجو: قال أبو بكر( :قوله ]٩[
 .          ): عنده ورق السمر( :قوله ]١٠[
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٣٢٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كفالةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]١[أربعة أشهر
كان  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه- أيب هريرة عن  - ٢٢٩٨

ه ترك لدينه فإن حدث أن يسأل هل ترك لدينه فضالًيؤتى بالرجل املتوىف عليه الدين ف
 :قال ،وا على صاحبكم فلما فتح اهللا عليه الفتوحصلّ :قال للمسلمني وفاء صلى وإالّ

ومن  ]٢[قضاؤه يفعلَ أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن تويف من املؤمنني فترك ديناً
   .فلورثته ترك ماالً

                                                

ومطابقة احلديث للترمجة من جهة أنّ اري ملتزم للمجار أن ال يؤذي ): أربعة أشهر( :قوله ]١[
 .من جهة من أجار منه وكأنه ضمن أن ال يؤذي وأن تكون العهدة عليه يف ذلك

فيالً هلم وهو كفيلنا يف فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صار ك): فعلَي قضاؤه( :قوله ]٢[
 .الدنيا واآلخرة
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٣٢٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[كتاب الوكالة
  وغريها باب وكالة الشريك الشريك يف القسمة

أعطاه  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنه-عن عقبة بن عامر  - ٢٣٠٠
 :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فذكره للنيب  ]٢[يقسمها على صحابته فبقي عتود غنماً
٣[به أنت ضح[.  

  إخل... باب إذا وكل املسلم حربياً
بن عوف عن أبيه عن جده عبد اعن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن  -  ٢٣٠١

    .........................................  :قال -رضي اهللا عنه-الرمحن بن عوف 
                                                

 .تفويضك إىل من غريك ما يقبل النيابة من أمرك): الوكالة( :قوله ]١[
 .معز مر عليه حول): فبقي عتود( :قوله ]٢[
فيه أنه هبة فليس من ): ضح به أنت: فقال -صلى اهللا عليه وسلم- فذكره للنيب ( :قوله ]٣[

الشركة يف شيء أجيب بأنه سيأيت احلديث يف األضاحي من طريق أخرى بلفظ أنه قسم 
فدلّ على أنه عني تلك الغنم للضحايا فوهب هلم مجلتها ثُم أمر عقبة : ، قالبينهم ضحايا

  .بقسمتها فيصح االستدالل به ملا ترجم له نقله القسطالين عن ابن املنري
فإذا وهبهم فعقبة ليس إالّ شريكهم ال شريكه والتوكيل منه ال منهم فليس من الباب : أقول

جيب أن يضاف إىل ذلك أنّ عقبة كان وكيالً : نبغي يعيني": املصابيح"أيضاً ولذا قال يف 
وبعد مل يذكر أنهم وكلوه : أقول .عن القسم بتوكيل شركائه يف تلك الضحايا اليت قسمها

صلى اهللا مع أنّ الظاهر عدم التوكيل منهم إذ ال حاجة لتوكيل أحد مع توكيل رسول اهللا 
إنما وكلّه رسول اهللا صلى اهللا تعاىل : إن قلت .، وفيه نظر، وله جواب فافهمعليه وسلم

عليه وسلم بعد ما وهبها هلم من جانبهم؛ إذ ليس ألحد التوكيل من عند نفسه يف أمر 
كان إماماً عاماً ووالياً لكافة الناس على أن ال توكيل بعد الشركة فإنّ اهلبة  :قلت. الغري

ن لرجال مسمني بل عمن طارت إنّ اهلبة مل تك: بعد الوكالة، ولك أن تقول   لعقبة وقعت
  .إليه القسمة فكانت الشركة قبل الوكالة فتأمل حق تأمل وتدبر حق تدبر، واهللا أعلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٢٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مبكة وأحفظه يف صاغيته  ]٢[بأن حيفظين يف صاغييت أمية بن خلف كتاباً ]١[كاتبت
ال أعرف الرمحن كاتبين بامسك الذي كان يف  :قال ]٣[باملدينة فلما ذكرت الرمحن

ية فكاتبته عبد عمرو فلما كان يوم بدر خرجت إىل جبل ألحرزه حني نام اجلاهل
أمية بن خلف ال : ]٤[الناس فأبصره بالل فخرج حىت وقف على جملس األنصار فقال

جنوت إن جنا أمية فخرج معه فريق من األنصار يف آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا 
فلما أدركونا  ]٥[ثقيالً نا وكان رجالًشغلهم فقتلوه مث أبوا حىت يتبعويخلفت هلم ابنه ل

بالسيوف من حتيت  ]٨[فربك فألقيت عليه نفسي ألمنعه فتخللوه ]٧[ابرك :]٦[له قلت
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرمحن بن عوف يرينا ذلك  ]٩[حىت قتلوه

  .وإبراهيم أباه مسع يوسف صاحلاً :قال أبو عبد اهللا. األثر يف ظهر قدمه
                                                

 .كتبت إليه: أي): كاتبت( :قوله ]١[
 .مايل أو حاشييت أو أهلي): صاغييت( :قوله ]٢[
امسي  ذكرتتاب وثُم بعد اإلسالم ملا كتبت إليه الك: أي): فلما ذكرت الرمحن( :قوله ]٣[

 .الكافر اللعني قالوكان يف اجلاهلية عبد عمرو  الرمحنعبد 
 .هذا): فقال( :قوله ]٤[
 .ضخم اجلثة): ثقيالً( :قوله ]٥[
 .ألمية): قلت له( :قوله ]٦[
 .اجلس على ركبتك): ابرك( :قوله ]٧[
باحلاء " تحلّلوهف: "أدخلوا األسياف خالله، وروي: باخلاء املعجمة أي): فتخللوه( :قوله ]٨[

بالم واحدة مشددة " فتحلّوه: "غشوه بالسيوف وروي: باجليم أي" فتجللوه"املهملة، وروي 
 .قاله القسطالين

 معاذ بن عفراء وخارجة: قتله رجل من األنصار من بين مازن، وقيل: قيل): حىت قتلوه( :قوله ]٩[
ن مع هؤالء القاتلني يف القتل بن زيد وخبيب بن إساف وروي أنّ رفاعة بن رافع الزرقي كا

 .قتله بالل: وقيل
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٣٢٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[كالة يف الصرف وامليزانباب الو
رسول  أنّ - مارضي اهللا عنه- عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  -  ٢٣٠٣- ٢٣٠٢

 لّكُأَ :قال ]٢[على خيرب فجاءهم بتمر جنيب استعمل رجالً - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
ال تفعل  :فقال ،ا لنأخذ الصاع بالصاعني والصاعني بالثالثةإن :قال ؟متر خيرب هكذا

  .]٥[مثل ذلك :وقال يف امليزان ،ابتع بالدراهم جنيباً مبالدراهم ثُ ]٤[اجلمع ]٣[بع
  إخل... باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة

٢٣٠٤  - بن مالك حيدث عن أبيه ]٦[ه مسع ابن كعبعن نافع أن ه كانت له غنم أن
تها به فقال فذحب فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجراً ]٧[ترعى بسلع

صلى اهللا عليه - أو أرسل إىل النيب  - صلى اهللا عليه وسلم- ال تأكلوا حىت أسأل النيب  :هلم
، عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها - صلى اهللا عليه وسلم- ه سأل النيب من يسأله وأن - وسلم

  .تابعه عبدة عن عبيد اهللا. ]٨[ها ذحبتها أمة وأنفيعجبين أن :قال عبيد اهللا
  كالة الشاهد والغائب جائزةباب و

    ..................]٩[وكتب عبد اهللا بن عمرو إىل قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي
                                                

  . املوزون: يعين): امليزان( :قوله ]١[
 .نوع من التمر جيد): بتمر جنيب( :قوله ]٢[
تفويض أمر ما يكال " بع اجلمع: "- صلى اهللا عليه وسلم- ففي قوله ): ال تفعل بع: فقال( :قوله ]٣[

 .لعالمة القسطالين، وأنت تعلم ضعفهويوزن إىل الغري ويلتحق به الصرف، كذا قال ا
 .نوع رديء): بع اجلمع( :قوله ]٤[
 .ال يباع رطل برطلني بل الرطل بالدراهم ثُم يبتاع بِها الرطالن): مثل ذلك( :قوله ]٥[
 .هو األظهر: عبد اهللا وبه جزم املزي أو عبد الرمحن قيل): مسع ابن كعب( :قوله ]٦[
 .جبل بطيبة): بسلع( :قوله ]٧[
 .واجتهدت وعلمت املسألة): وأنها ذحبت( :قوله ]٨[
 .          ): أن يزكي( :قوله ]٩[
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٣٢٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .الصغري والكبري ]١[عن أهله
صلى اهللا عليه -كان لرجل على النيب : قال - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٠٥
 له إالّ ]٢[ه فلم جيدواأعطوه فطلبوا سن :من اإلبل فجاءه يتقاضاه فقال سن - وسلم
 :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب  ،أوفيتين أوىف اهللا بك :أعطوه فقال :فوقها فقال سناً
  .خياركم أحسنكم قضاء إنّ

  باب الوكالة يف قضاء الديون
 - صلى اهللا عليه وسلم-أتى النيب  رجالً أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٠٦

 دعوه فإنّ :-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا فقال رس ]٣[يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه
ثُ مقاالً لصاحب احلققال م: اًأعطوه سن إالّال جند  !يا رسول اهللا :ه قالوامثل سن 
خريكم أحسنكم قضاء أعطوه فإنّ :فقال ،هأمثل من سن.  

  جاز أو شفيع قوم ]٤[لوكيل باب إذا وهب شيئاً
  .نصييب لكم :فقال ]٥[مزن حني سألوه املغانِلوفد هوا - صلى اهللا عليه وسلم- لقول النيب 

                                                
 .أهل عبد اهللا: أي): عن أهله( :قوله ]١[
  . فيه دليل احلاضر): فطلبوا سنه فلم جيدوا( :قوله ]٢[

وكفى به تصحيحاً للترمجة ملا جرى املؤلف بترك بعض الترمجة مع ما قال احلافظ  :أقول
إنّ جواز توكيل الغائب يعلم به بأوىل، اعترض عليه بأنا لسنا حنصل وجه األولوية : ابن حجر

بل ليس فيه شيء يدلّ على حكم الغائب فضالً عن األولوية وأجيب بأنّ وكالة احلاضر إذا 
جازت مع إمكان مباشرة املوكل بنفسه فجوازها للغائب مع االحتياج إليه أوىل فمن ال 

 .يتصدى لالعتراض ولعمري ما أحسن هذا اجلواب وما أتقنه يدرك هذا القدر كيف
 .ليقتلوه): أصحابه( :قوله ]٣[
 .وكيل قوم: أي): لوكيل( :قوله ]٤[
  يرد إليهم املغانِم اليت أصاب منهم فقد كانوا: سألوه، أي: أي): حني سألوه املغانِم( :قوله ]٥[
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٣٢٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مروان بن احلكم واملسور  وزعم عروة أنّ :قالعن ابن شهاب  - ٢٣٠٨- ٢٣٠٧
قام حني جاءه وفد هوازن  - اهللا عليه وسلم صلى-رسول اهللا  أنّ بن خمرمة أخرباه

ليه صلى اهللا ع- فقال هلم رسول اهللا  ،إليهم أمواهلم وسبيهم مسلمني فسألوه أن يرد
ا املال وقد ا السيب وإمأصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني إم ياحلديث إلَ أحب :- وسلم

بضع  ]٣[انتظرهم - صلى اهللا عليه وسلم- وقد كان رسول اهللا  ]٢[همبِ ]١[كنت استأنيت
غري  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبني هلم أنّ

صلى اهللا عليه - فقام رسول اهللا  ،ا خنتار سبينافإن :إحدى الطائفتني قالوا راد إليهم إالّ
إخوانكم هؤالء قد  ا بعد فإنّأم :قال ميف املسلمني فأثىن على اهللا مبا هو أهله ثُ - وسلم

منكم أن يطيب بذلك  إليهم سبيهم فمن أحب أن أرد ي قد رأيتوإن ]٤[جاءونا تائبني
ن يكون منكم على حظّأ فليفعل ومن أحبل ما يفيء اهللا علينا ه حىت نعطيه إياه من أو

صلى اهللا عليه - فقال رسول اهللا  ،رسول اهللا هلميا قد طيبنا ذلك  :فقال الناس ،فليفعل
ا ال ندري من أذن منكم يف ذلك ممن مل يأذن فارجعوا حىت يرفعوا إلينا إن :- وسلم

صلى اهللا - رجعوا إىل رسول اهللا  مرفاؤهم ثُعأمركم فرجع الناس فكلمهم  ]٥[عرفاؤكم
  .هم قد طيبوا وأذنوافأخربوه أن - عليه وسلم

                                                

 . نصيبه ه وسلمصلى اهللا عليوكالء وشفعاء لقومهم ووهبهم رسول اهللا 
 .انتظرت): استانيت( :قوله ]١[
التفات من اخلطاب إىل " بِهم"وهو األظهر ومن رواية " بكم"روي ): استانيت بِهم( :قوله ]٢[

 .والنكتة أنّ االنتظار بِهم أنزله مرتلة الغائبني :أقول. الغيبة
 .وفد هوازن ليحضروا فيختاروا إحدى الطائفتني: أي): انتظرهم( :قوله ]٣[
 .مسلمني): تائبني( :قوله ]٤[
﴿: بدل من ضمري يرفعوا كما يف قوله تعاىل): عرفاءكم( :قوله ]٥[           ﴾

 .حىت يرفع إلينا وهو األظهر: ، وروي"أكلوين الرباغيث: "أو على لغة ]٣: األنبياء[
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٣٢٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... باب إذا وكل رجالً أن يعطي شيئاً
هم كلّ ]١[يزيد بعضهم على بعض مل يبلغهعن عطاء بن أيب رباح وغريه  - ٢٣٠٩

صلى - النيب كنت مع : قال -مااهللا عنه رضي- رجل واحد منهم عن جابر بن عبد اهللا 
  يب النيب  ما هو يف آخر القوم فمريف سفر فكنت على مجل ثفال إن -اهللا عليه وسلم

 ؟ما لك :قالف ،جابر بن عبد اهللا :قلتف ؟من هذا :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-
ه أعطنيه فأعطيت :قال ،نعم :قلت ؟أمعك قضيب :قال ،ي على مجل ثفالإن :قلتف

هو لك يا  ىبل :قلت ،بعنيه :قال ،ل القوملك املكان من أوزجره فكان من ذوفضربه 
قد أخذته بأربعة دنانري ولك ظهره إىل املدينة فلما : قال ،بل بعنيه :قال !رسول اهللا

، ]٢[تزوجت امرأة قد خال منها :قلت ؟أين تريد :قال ،دنونا من املدينة أخذت أرحتل
تويف وترك بنات فأردت أن قد يب أ إنّ :قلت ،فهال جارية تالعبها وتالعبك :قال

 !يا بالل :فلما قدمنا املدينة قال ]٤[فذلك :قال ،خال منهاو ]٣[أنكح امرأة قد جربت
ال تفارقين زيادة رسول اهللا  :قال جابر ،أربعة دنانري وزاده قرياطاً ]٥[اقضه وزده فأعطاه

  .راب جابر بن عبد اهللاقفلم يكن القرياط يفارق  - صلى اهللا عليه وسلم-
  ]٧[شيئاً ]٦[فترك الوكيل باب إذا وكل رجالً

  .فهو جائز وإن أقرضه إىل أجل مسمى جاز ]٨[فأجازه املوكل
                                                

 .من التبليغ): مل يبلّغه( :قوله ]١[
 .مضى منها بعض شبابِها: أي): قد خال منها( :هقول ]٢[
 .وصارت ذات جتربة): وقد جربت( :قوله ]٣[
 .أي مبارك أو حسن): فذلك: قال( :قوله ]٤[
 .فيه الترمجة): وزده فأعطاه( :قوله ]٥[
 .كان وكلّ باشتراء جاريتني فاشترى واحدة): الوكيل( :قوله ]٦[
 .مما وكل عليه): شيئاً( :قوله ]٧[
 .ناقصاً): املوكل( :قوله ]٨[
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٣٣٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه -وكلين رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣١١
 :فأخذته وقلت ]٢[فأتاين آت فجعل حيثو من الطعام ]١[حبفظ زكاة رمضان - وسلم

ي حمتاج إندعين ف :قالف ]٣[-صلى اهللا عليه وسلم- إىل رسول اهللا واهللا ألرفعنك 
صلى اهللا -فخليت عنه فأصبحت فقال النيب  :قال، ]٤[حاجة شديدةوعلي عيال ويل 

شكا  !يا رسول اهللا :قلت :قال؟ ]٥[ما فعل أسريك البارحة !هريرة يا أبا :-عليه وسلم
ه قد كذبك وسيعود فعرفت أما إن :قال ،فرمحته فخليت سبيله حاجة شديدة وعياالً

صلى اهللا عليه وسلم-ه سيعود لقول رسول اهللا أن- ه سيعود فرصدته فجاء حيثو من إن
دعين  :قال - صلى اهللا عليه وسلم-ألرفعنك إىل رسول اهللا  :فقلت ،الطعام فأخذته

فقال يل رسول  ،فرمحته فخليت سبيله فأصبحت ]٦[ي حمتاج وعلي عيال ال أعودفإن
شكا  !يا رسول اهللا :ما فعل أسريك قلت !يا أبا هريرة :-صلى اهللا عليه وسلم-هللا ا

ه قد كذبك وسيعود فرصدته أما إن :فرمحته فخليت سبيله قال حاجة شديدة وعياالً
ألرفعنك إىل رسول اهللا وهذا آخر ثالث  :حيثو من الطعام فأخذته فقلت علالثالثة فج
ك تزعم ال تعود ثُمرات أنقلت ،هادعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا بِ :قال ،عودت م: 
 ﴿ إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي :قال ؟ما هو          

   ﴾]حىت ختتم اآلية ]٢٥٥: البقرة، ك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال فإن
                                                

 .صدقة الفطر: يعين): زكاة رمضان( :قوله ]١[
 .طعام صدقة الفطر: يعين الطعاميأخذ بكفيه من : أي): حيثو من الطعام( :قوله ]٢[
 .إنك لسارق): -صلى اهللا عليه وسلم-إىل رسول اهللا ( :قوله ]٣[
 .فلم آخذ إالّ هلذا الوجه): ويل حاجة شديدة( :قوله ]٤[
على  صلى اهللا عليه وسلموفيه اطالعه : قال الداودي): ما فعل أسريك البارحة( :قوله ]٥[

 .املغيبات وعند الطرباين أنه أعلمه جربئيل
 .مرة أخرى): ال أعود( :قوله ]٦[
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٣٣١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا -ال يل رسول اهللا فق ،يقربك شيطان حىت تصبح فخليت سبيله فأصبحت
ه يعلمين كلمات زعم أن !يا رسول اهللا :قلتف ؟ما فعل أسريك البارحة :-عليه وسلم
إذا أويت إىل فراشك فاقرأ  :قال يل :الق ؟ما هي :قال ،ها فخليت سبيلهينفعين اهللا بِ

هلا حىت ختتم اآليةآية الكرسي من أو ﴿             ﴾ لن  :وقال يل
يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربك شيطان حىت تصبح وكانوا أحرص شيء على 

ه قد صدقك وهو كذوب تعلم من أما إن :- عليه وسلمصلى اهللا -فقال النيب  ،اخلري
  .]٢[ذاك شيطان :قال ،ال :قال ؟هريرة ثالث ليال يا أبا ]١[ختاطب منذ

  فاسداً فبيعه مردودباب إذا باع الوكيل شيئاً 
 ه مسعمسعت عقبة بن عبد الغافر أن :حدثنا معاوية هو ابن سالم عن حيىي قال -  ٢٣١٢

 بتمر - صلى اهللا عليه وسلم-جاء بالل إىل النيب : قال - رضي اهللا عنه-أبا سعيد اخلدري 
ر كان عندنا مت :قال بالل ؟من أين هذا :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال له النيب  ]٣[برين
صلى -فقال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فبعت منه صاعني بصاع لنطعم النيب  ءردي

ولكن إذا أردت ذلك أوه أوه عني الربا عني الربا ال تفعل  :عند ذلك -اهللا عليه وسلم
  .به ]٥[اشتر مببيع آخر ثُ ]٤[أن تشتري فبع التمر

                                                
 .استفهامية): من ختاطب منذ( :قوله ]١[
الصدقات وقد ترك شيئاً ووجه االستدالل أنه كان وكيالً على ): ذاك شيطان: قال( :قوله ]٢[

إنه كان وكيالً : منها بإعطائه الشيطان وهاهنا كالم ذكره القسطالين واألسلم أن يقال
 .باحلفظ وقد أخلّ ببعضه

 .نوع من التمر جيد): بتمر برين( :قوله ]٣[
 .الرديء): فبع التمر( :قوله ]٤[
 .اجليد): اشتر به( :قوله ]٥[
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٣٣٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... وأن يطعم صديقاً ]١[باب الوكالة يف الوقف ونفقته
على الويل جناح ليس  ]٣[يف صدقة عمر قال ]٢[حدثنا سفيان عن عمرو - ٢٣١٣

صدقة عمر كان ابن عمر هو يلي ، وماالً ]٤[له غري متأثل أن يأكل ويؤكل صديقاً
  .لناس من أهل مكة كان يرتل عليهمليهدي 

  باب الوكالة يف احلدود
فأمر  أو ابن النعيمان شارباً ]٥[يء بالنعيمانج: عن عقبة بن احلارث قال -  ٢٣١٦

فكنت أنا  :قال ،من كان يف البيت أن يضربوا -اهللا عليه وسلمصلى -رسول اهللا 
  .فيمن ضربه فضربناه بالنعال واجلريد

  وتعاهدها ]٦[باب الوكالة يف البدن
٢٣١٧ - ارضي اهللا عنه-ها أخربته قالت عائشة عن عمرة بنت عبد الرمحن أن- :

 صلى-  قلدها رسول اهللا مبيدي ثُ - صلى اهللا عليه وسلم- نا فتلت قالئد هدي رسول اهللا أ
 صلى اهللا عليه-  فلم حيرم على رسول اهللا بكر ها مع أيب بعث بِ مبيده ثُ - اهللا عليه وسلم

  .ه اهللا له حىت حنر اهلديشيء أحلّ - وسلم
  إخل... باب إذا قال الرجل لوكيله

كان : يقول - رضي اهللا عنه-ه مسع أنس بن مالك بد اهللا أنعن إسحاق بن ع -  ٢٣١٨
أمواله إليه بريحاء وكانت مستقبلة  وكان أحب باملدينة ماالً يأبو طلحة أكثر األنصار

                                                

 .الوكيل: أي): ونفقته( :قوله ]١[
 .بن دينار): عن عمرو( :قوله ]٢[
 .رضي اهللا تعاىل عنه): صدقة عمر( :قوله ]٣[
 .جامع): متأثل( :قوله ]٤[
 .بزيادة الياء لتصغري النعمان): بالنعيمان( :قوله ]٥[
 .مجع بدنة): البدن( :قوله ]٦[
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٣٣٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كالةوالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب  - صلى اهللا عليه وسلم- املسجد وكان رسول اهللا 
قام أبو طلحة  ]٩٢: آل عمران[﴾        ﴿: فلما نزلت

  ﴿: اهللا يقول يف كتابه إنّ !يا رسول اهللا :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- إىل رسول اهللا 

     ﴾ ّوإن أموايل إلَ أحبي ها صدقة هللا أرجو بريحاء وإن
ند اهللا فضعها يا رسول اهللاها وذخرها عبر! ١[بخ ذلك مال رائح :فقال ،حيث شئت[ 

فعل يا ا :قال ،أرى أن جتعلها يف األقربنيوإني ذلك مال رائح قد مسعت ما قلت فيها 
تابعه إمساعيل عن مالك وقال روح . رسول اهللا فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه

  .رابح :عن مالك

                                                

  .ذاهب فإذا ذهب يف اخلري فهو أوىل: أي): مال رائح( :قوله ]١[
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٣٣٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب املزارعة
  إذا أكل منه باب فضل الزرع والغرس

﴿: وقول اهللا  ]١[                      

       ﴾]٦٥- ٦٣: الواقعة[.  
ما  :- صلى اهللا عليه وسلم- النيب ل قا: قال - رضي اهللا عنه- بن مالك اعن أنس  -  ٢٣٢٠

كان له به  هيمة إالّفيأكل منه طري أو إنسان أو ب أو يزرع زرعاً من مسلم يغرس غرساً
  .- صلى اهللا عليه وسلم- حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النيب  :وقال مسلم. صدقة

  الذي أمر به احلد ]٣[ةاوزجمبآلة الزرع أو  من عواقب االشتغال ]٢[باب ما حيذر
: من آلة احلرث فقال وشيئاً ]٤[ورأى سكة :عن أيب أمامة الباهلي قال - ٢٣٢١

أدخله اهللا  بيت قوم إالّ ]٥[ال يدخل هذا :يقول -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت النيب 
  .]٦[واسم أيب أمامة صدي بن عجالن: حممدقال . الذلّ

                                                

 .فدلّت اآلية على جواز الزرع إذ لو مل جيز ملا وقع االمتنان به): أفرأيتم( :قوله ]١[
 .من احلذر ومن التحذير): حيذر( :قوله ]٢[
 .هو األظهر :قلت): جماوزة( :قوله ]٣[
 .بكسر السني املهملة وتشديد الكاف حديدة حترث بِها األرض): سكّة( :قوله ]٤[
السكة وغريها من آالت احلرث بيت قوم يعملون بِها بأنفسهم : يعين): ال يدخل هذا( :قوله ]٥[

   فإنّ ما يف ه اهللا الذلإالّ أدخلوهو الظاهر عند اإلطالق  :قلت. قاله العالمة القسطالين
العمل واملهنة من الذلّ ما ال خيفى فإن أدخلوه بيتهم حفظاً وال يعملون بِها بأنفسهم بل هلم 

فإنّ : عمال يعملون بِها فهم خارجون عن هذا احلكم أو هو على عمومه، قال القسطالين
ا كان املطالب من الذلّ شامل لكلّ من أدخل نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، وال سيما إذ

 .]٧١: البقرة[ .﴾   ﴿: وعليك بقوله تعاىل :أقول. ظلمة الوالة
  . مصغراً): صدي بن عجالن( :قوله ]٦[
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٣٣٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب اقتناء الكلب للحرث
ه مسع سفيان بن أيب زهري السائب بن يزيد حدثه أن ة أنّعن يزيد بن خصيف -  ٢٣٢٣
مسعت : قال -صلى اهللا عليه وسلم- من أزد شنوءة وكان من أصحاب النيب  ]١[رجالً

 ]٢[وال ضرعاً ال يغين عنه زرعاً اقتىن كلباًمن  :يقول - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
صلى اهللا عليه -ن رسول اهللا أنت مسعت هذا مأ: قلت ،يوم من عمله قرياط نقص كلّ

  .هذا املسجد إي ورب :قال ؟- وسلم
  باب استعمال البقر للحراثة

 بينما :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ٢٣٢٤
: ]٤[قالخلقت للحراثة  ]٣[مل أخلق هلذا :رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت

من هلا  :وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال له الذئب ]٥[وعمرآمنت به أنا وأبو بكر 
 :سلمةقال أبو  ،آمنت به أنا وأبو بكر وعمر :يوم ال راعي هلا غريي قال ]٦[يوم السبع

  .يف القوم ]٧[وما مها يومئذ
  إخل... أكفين مؤنة النخل: باب إذا قال

  عليه اهللا  صلى –للنيب قالت األنصار : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٢٥

                                                
 .هو: أي" رجل"ويف رواية : أعين: أي): رجالً( :قوله ]١[
 .، أراد املاشية          ): وال ضرعا( :قوله ]٢[
 .الركوب: تعين ):مل أخلق هلذا( :قوله ]٣[
 .آمنت بهصلى اهللا عليه وسلم ): قال( :قوله ]٤[
وذلك لكمال إميانِهما فال يتعجبون من إمثال تلك األمور ): أنا وأبو بكر وعمر( :قوله ]٥[

 .وقلوبهم على قدرة اهللا تعاىل مطمئنة
 .يأكلها السباعأراد يوم الفنت فيتركها الناس ويؤدهم حفظها ورعايتها ف): يوم السبع( :قوله ]٦[
 .مل يقله حبضورمها: أي): وما مها يومئذ( :قوله ]٧[
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٣٣٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٢[ونةؤتكفونا املف :فقالوا ،ال :قال ،النخيل ]١[اقسم بيننا وبني إخواننا :- وسلم
  .مسعنا وأطعنا :قالوا ،ونشرككم يف الثمرة

  باب قطع الشجر والنخل
ه حرق أن -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا  - ٢٣٢٦

 ]٣[هي البويرة وهلا يقول حسان وهان على سراة بين لؤيخنل بين النضري وقطع و
  .حريق بالبويرة مستطري

  باب
كنا أكثر أهل : عن حنظلة بن قيس األنصاري مسع رافع بن خديج قال - ٢٣٢٧

فمما  :بالناحية منها مسمى لسيد األرض قال ]٥[كنا نكري األرض ]٤[املدينة مزدرعاً
                                                

 .املهاجرين): بني إخواننا( :قوله ]١[
وإنما أىب ذلك ألنه علم أنّ الفتوح ستفتح عليهم ): فتكفونا املؤونة: ال، فقالوا: قال( :قوله ]٢[

: أي فقالواقة عليهم فكره أن خيرج عنهم شيئاً من رقبة خنيلهم اليت بِها قوام أمرهم شف
: قالوا: تكفوننا املؤنة: فقالوا"األنصار للمهاجرين وقد أخرج املؤلف بِهذا السند بلفظ 

امتثلنا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم : أي مسعنا وأطعنااألنصار واملهاجرون كلّهم : أي
 ......فيما أشار إليه قاله العيين قاله القسطالين

جد من أجداده  بين لؤيسادة  على سراةسهل  وهان): اة بين لؤيوهان على سر( :قوله ]٣[
نار  حريقبِهم النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من بين لؤي : صلى اهللا عليه وسلم يعين

 .اسم ذلك املوضع مستطري منتشر شائع يف متام األشجار واألرض بالبويرةحمرقة 
 .ظرف الزرع): مزدرعاً( :قوله ]٤[
كانوا يكرون األرض عشرة أذرع مثالً للحرث على : أي): مزدرعاً كنا نكري األرض( :قوله ]٥[

: أنّ ما ينبت يف هذه الناحية منها بقدر ذراعني مثالً فهو لرب األرض وما بقي فللعامل، قال
فكان يصاب ذلك البعض املعني للسيد ال ينبت شيئاً أو ينبت فيفسد وسلم باقي األرض 
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٣٣٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ا الذهب ض ويسلم ذلك فنهينا وأمصاب األرتيصاب ذلك وتسلم األرض ومما 
  .كن يومئذتوالورق فلم 

  باب املزارعة بالشطر وحنوه
يزرعون  إالّ ]١[ما باملدينة أهل بيت هجرة :قال :وقال قيس بن مسلم عن أيب جعفر

بن مالك وعبد اهللا بن مسعود وعمر بن عبد اعلى الثلث والربع وزارع علي وسعد 
وقال عبد  ،كر وآل عمر وآل علي وابن سريينالعزيز والقاسم وعروة وآل أيب ب

كنت أشارك عبد الرمحن بن يزيد يف الزرع وعامل عمر الناس  :الرمحن بن األسود
وقال  ]٣[عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ]٢[على إن جاء

ما ورأى فما خرج فهو بينه ال بأس أن تكون األرض ألحدمها فينفقان مجيعاً :احلسن
وقال إبراهيم  .على النصف ]٥[ى القطنال بأس أن جيتن :وقال احلسن ]٤[ذلك الزهري

    ....................................  :وابن سريين وعطاء واحلكم والزهري وقتادة
                                                

كانت األرض الباقية تصاب ويسلم ذلك البعض فليحق الضرر العامل فيلحق الضرر السيد و
لإلكراء يومئذ ويف رواية سقطت : الزراع فنهينا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم يكن له أي

 .واملراد مل يكن يومئذ يكرى بِهما وليس املراد نفي وجودمها" له: "لفظة
 .املهاجرة: يعين): أهل بيت هجرة( :قوله ]١[
 .إن جاءأنه  على: أي): على إن جاء( :قوله ]٢[
: أبهم املقدار هاهنا لوقوع االختالف فيه وروي أنه أعطى البياض أي): فلهم كذا( :قوله ]٣[

إن كان البذر والبقر واحلديد من عمر فلهم الثلث ولعمر ثلثان وإن  ]أنه[بياض األرض على 
 .كان منهم فلهم الشطر وله الشطر

 .جائزاً): لك الزهريذ( :قوله ]٤[
                                                                               :االجتناء): جيتين القطن نأ( :قوله ]٥[

               ٓ      . 
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٣٣٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 رىال بأس أن تك :وقال معمر ،الربع وحنوهأو  ]٢[بالثلث ]١[ال بأس أن يعطي الثوب
  .املاشية على الثلث والربع إىل أجل مسمى

  باب
هم يزعمون لو تركت املخابرة فإن :قلت لطاوس :سفيان قال عمرو حدثنا -  ٢٣٣٠

ي أعطيهم وأغنيهم وإن إنفعمرو  :قال أي ،هى عنهن - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ
مل  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ - مارضي اهللا عنه- ابن عباس  :أعلمهم أخربين يعين

  .معلوماً اه خري له من أن يأخذ عليه خرجاًأحدكم أخ ]٣[أن مينح :ولكن قال ،ينه عنه
  باب ما يكره من الشروط يف املزارعة

وكان أحدنا  كنا أكثر أهل املدينة حقالً: قال -رضي اهللا عنه-عن رافع  - ٢٣٣٢
فرمبا أخرجت ذه ومل خترج ذه  ]٥[يل وهذه لك ]٤[هذه القطعة :يكري أرضه فيقول

  .-صلى اهللا عليه وسلم-فنهاهم النيب 
  إخل... اب إذا زرع مبال قوم بغري إذمب

 -صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - مارضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢٣٣٣
بينما ثالثة نفر ميشون أخذهم املطر فأووا إىل غار يف جبل فاحنطت على فم  :قال

وها عملتم انظروا أعماالً :غارهم صخرة من اجلبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض
ه كان يل والدان اللهم إن :قال أحدهم ،ها لعله يفرجها عنكمصاحلة هللا فادعوا اهللا بِ

  بوالدي شيخان كبريان ويل صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت
                                                

 .الغزل للحائك ينسجه بالثلث: يعين): يعطي الثوب( :قوله ]١[
 .ثلث الكروية وربعها: أي): الثلث( :قوله ]٢[
 .ويهب): أن مينح: قال( :قوله ]٣[
 .ما أنبتته: أي): هذه القطعة( :قوله ]٤[
  .ما أنبتته: أي): وهذه لك( :قوله ]٥[
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٣٣٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وي استأخرت ذات يوم أسقيهما قبل بين وإنئمنيهما نامل آت حىت أمسيت فوجدت 
وسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية ؤعند رفحلبت كما كنت أحلب فقمت 

ي فعلته ابتغاء وجهك عند قدمي حىت طلع الفجر فإن كنت تعلم أن ]١[والصبية يتضاغون
ها كانت يل اللهم إن :وقال اآلخر ،فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج اهللا فرأوا السماء

بنت عم أحببتها كأشد تيها مبائة دينار آء فطلبت منها فأبت حىت الرجال النسا ما حيب
اتق اهللا وال تفتح اخلامت  !يا عبد اهللا :قالت ،فبغيت حىت مجعتها فلما وقعت بني رجليها

وقال  ،فرجة ففرجلنا ي فعلته ابتغاء وجهك فافرج ه فقمت فإن كنت تعلم أنحبقّ إالّ
ي أعطين حقّ :ضى عمله قالفلما ق ]٣[أرز ]٢[بفرق ي استأجرت أجرياًاللهم إن :الثالث

 :فجاءين فقالرعاا و فرغب عنه فلم أزل أزرعه حىت مجعت منه بقراً ]٤[فعرضت عليه
 ،اتق اهللا وال تستهزئ يب :فقال ،ها فخذاذهب إىل ذلك البقر ورعات :فقلت ،اتق اهللا
ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك ي ال أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أنإن :فقلت
  .]٥[بن عقبة عن نافع فسعيتاوقال  :قال أبو عبد اهللا. رج ما بقي ففرج اهللافاف

  صلى اهللا عليه وسلمباب أوقاف أصحاب النيب 
 :لعمر -صلى اهللا عليه وسلم-وأرض اخلراج ومزارعتهم ومعاملتهم وقال النيب 

  .]٧[بأصله ال يباع ولكن ينفق مثره فتصدق به ]٦[تصدق
                                                

 .                   ): يتضاغون( :قوله ]١[
 .مكيال يسع ثالثة آصع): يفرق( :قوله ]٢[
 .      ): أرز( :قوله ]٣[
 .حقّه): فعرضت عليه( :قوله ]٤[
 ".فبغيت: "مكان قوله): فسعيت( :قوله ]٥[
 .الصدقة املؤبدة: األرض املوقوفة والتصدق بأصله، يعين: يعين): لعمر تصدق( :قوله ]٦[
  . عمر رضي اهللا تعاىل عنه): فتصدق به( :قوله ]٧[
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٣٤٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]١[لوال آخر املسلمني: - رضي اهللا عنه- قال عمر  :أبيه قال عن زيد بن أسلم عن -  ٢٣٣٤
  .خيرب -صلى اهللا عليه وسلم-كما قسم النيب  ]٢[قسمتها بني أهلها ما فتحت قرية إالّ

  مواتاً باب من أحيا أرضاً
ميتة فهي له  من أحيا أرضاً :ورأى ذلك علي يف أرض اخلراب بالكوفة وقال عمر

 ]٣[مسلم يف غري حق :وقال - صلى اهللا عليه وسلم- لنيب ويروى عن عمرو بن عوف عن ا
صلى اهللا عليه وسلم-ويروى فيه عن جابر عن النيب  ،وليس لعرق ظامل فيه حق-.  

  باب
صلى اهللا -النيب  أنّ - رضي اهللا عنه-عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه  - ٢٣٣٦

ك إن :لوادي فقيل لهذي احلليفة يف بطن ابوهو يف معرسه  ]٤[أري -عليه وسلم
وقد أناخ بنا سامل باملناخ الذي كان عبد اهللا  :فقال موسى ]٥[ببطحاء مباركة

وهو أسفل من املسجد  -صلى اهللا عليه وسلم-ينيخ به يتحرى معرس رسول اهللا 
  .الذي ببطن الوادي بينه وبني الطريق وسط من ذلك

٦[ما أقرك اهللا األرض أقرك باب إذا قال رب[  
  .فهما على تراضيهما معلوماً كر أجالًومل يذ

-وسلم صلى اهللا عليه- كان رسول اهللا  :قال - مارضي اهللا عنه- عن ابن عمر  -  ٢٣٣٨

  أنّ أخربنا ابن جريج حدثين موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر :وقال عبد الرزاقح 
                                                

 .من يكون بعدهم من املسلمني: يعين): لوال آخر املسلمني: قال عمر( :قوله ]١[
 .املسلمني إنما أجعلها وقفاً ملتأخر املسلمنيومل أجعلها وقفاً على ): بني أهلها( :قوله ]٢[
 .فمن أحىي أرضاً خراباً مملوكة ملسلم فليس له منها شيء): حق مسلم( :قوله ]٣[
 .رؤياً): أري( :قوله ]٤[
فعلم باحلديث أنّ ذي احلليفة ال حييي وال يعمر ملا تعلق ): إنك ببطحاء مباركة( :قوله ]٥[

 . من الرتول والتعريسبأرضها حق من حقوق املسلمني
 .على العمل): أقرك ما أقرك اهللا( :قوله ]٦[
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٣٤١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ان أجلى اليهود والنصارى من أرض احلجاز وك -مارضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب  
ملا ظهر على خيرب أراد إخراج اليهود منها وكانت  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

أراد إخراج فوللمسلمني  - صلى اهللا عليه وسلم-األرض حني ظهر عليها هللا ولرسوله 
أن يكفوا على ها ليقرهم بِ - صلى اهللا عليه وسلم-اليهود منها فسألت اليهود رسول اهللا 

ها على نقركم بِ :-صلى اهللا عليه وسلم-قال هلم رسول اهللا و وهلم نصف الثمرعملها 
  .ها حىت أجالهم عمر إىل تيماء وأرحياءذلك ما شئنا فقروا بِ

  صلى اهللا عليه وسلمباب ما كان أصحاب النيب 
  .يف الزراعة والثمر ]١[يواسي بعضهم بعضاً

يج بن مسعت رافع بن خد: قالعن أيب النجاشي موىل رافع بن خديج  - ٢٣٣٩
عن  -صلى اهللا عليه وسلم-هانا رسول اهللا لقد ن :قال ظهري رافع عن عمه ظهري بن رافع

 :قال ،فهو حق -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا ما قال  :قلت أمر كان بنا رافقاً
 :قلت؟ ]٢[ما تصنعون مبحاقلكم :قال - صلى اهللا عليه وسلم-دعاين رسول اهللا 

 وأ ]٣[ال تفعلوا ازرعوها :قال ،ألوسق من التمر والشعرياجرها على الربع وعلى اؤن
  .وطاعة مسعاً :قلت :قال رافع ]٥[أو أمسكوها ]٤[أزرعوها
  ،ع والنصفـها بالثلث والربونـكانوا يزرع: قال -رضي اهللا عنه- ابر ـن جـع – ٢٣٤٠

 من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن مل :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب 
حدثنا معاوية عن حيىي عن أيب  :وقال الربيع بن نافع أبو توبة. يفعل فليمسك أرضه

                                                
 .                   : مؤاساة): يواسي بعضاً( :قوله ]١[
 .مزارعكم): مبحاقلكم( :قوله ]٢[
 . بأنفسكم): ازرعوها( :قوله ]٣[
 .إخوانكم): أو أزرعوها( :قوله ]٤[
 .لزارعني شيئاًمن دون أن تاخذوا من ا): أو أمسكوها( :قوله ]٥[
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٣٤٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

من  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  :قال -رضي اهللا عنه-سلمة عن أيب هريرة 
  .أخاه فإن أىب فليمسك أرضه ]١[كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها

على عهد  ]٢[كان يكري مزارعه -مااهللا عنهرضي - ابن عمر  عن نافع أنّ -  ٢٣٤٣
 ممن إمارة معاوية ثُ وأيب بكر وعمر وعثمان وصدراً - صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

هى عن كراء املزارع ن - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  حدث عن رافع بن خديج أنّ
 -صلى اهللا عليه وسلم-هى النيب ن :ذهبت معه فسأله فقالوفذهب ابن عمر إىل رافع 

ا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول نإقد علمت  :ن كراء املزارع فقال ابن عمرع
  .]٤[وشيء من التنب ]٣[مبا على األربعاء - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  باب كراء األرض بالذهب والفضة
هم كانوا يكرون األرض أن عن رافع بن خديج حدثين عماي - ٢٣٤٧- ٢٣٤٦

شيء يستثنيه بمبا ينبت على األربعاء أو  -عليه وسلمصلى اهللا -رسول اهللا على عهد 
فكيف  :عن ذلك فقلت لرافع -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  انافنه ]٥[صاحب األرض

هي الذي ن نّأوك ها بأس بالدينار والدرهمليس بِ :فقال رافع ؟هي بالدينار والدرهم
    ...................................................................  ]٦[عن ذلك

                                                
  .وهب: منح أي): ليمنحها( :قوله ]١[
 .بفتح امليم مجع املَزرع كاملَعارِض مجع املعرض): مزارعه( :قوله ]٢[
  . مجع ربيع وهي النهر الصغري على األربعاءمبا تنبت ): مباء على األربعاء( :قوله ]٣[
  .بسكون املوحدة): التبن( :قوله ]٤[
 .ما أخرجته هذه الناحية فهو يل: بأن يقول): صاحب األرض( :قوله ]٥[
 إنما كان املنهي عن ذلك ما كان فيه من اخلطر: يعين): وكأنّ الذي نهي عن ذلك( :قوله ]٦[

 واجلهالة ما يفضي إىل املنازعة فإنه الذي لو نظر فيه أهل العلم باحلالل واحلرام مل جييزوه
قد انتهى قول ابن رافع إىل : قال أبو عبد اهللاعة سبيل أما بالدراهم والدنانري فليس فيه للمناز

  وكأنّ: ولهـن قـم: أي ول الليثـقابتدأ  ن هاهناـوم" ليس بِها بأس بالدينار والدرهم: "ولهـق
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٣٤٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري زارعةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

. ]٢[جييزوه ملا فيه من املخاطرةذوو الفهم باحلالل واحلرام مل  ]١[ما لو نظر فيه
  .من هاهنا قول الليث وكأنّ الذي نهي عن ذلك: قال أبو عبد اهللا

  باب
 كان يوماً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ -رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٣٤٨
ه يف الزرع فقال من أهل اجلنة استأذن رب رجالً وعنده رجل من أهل البادية أنّ حيدث

فبادر الطرف  ]٤[فبذر :قال ،أن أزرع بلى ولكن أحب :قال؟ ]٣[لست فيما شئتأ :له
ه دونك يا ابن آدم فإن: تعاىلفيقول اهللا  ،نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال اجلبال

هم أصحاب فإن أو أنصارياً واهللا ال جتده إال قرشياً :فقال األعرايب ،ال يشبعك شيء
صلى اهللا عليه وسلم- حاب زرع فضحك النيب ا حنن فلسنا بأصزرع وأم-.  

  باب ما جاء يف الغرس
نفرح بيوم اجلمعة لإن كنا : ه قالأن - رضي اهللا عنه-عن سهل بن سعد  -  ٢٣٤٩

يف قدر  ]٦[لنا كنا نغرسه يف أربعائنا فتجعله ]٥[كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق
ليس فيه شحم وال ودك فإذا صلينا  :له قاأن هلا فتجعل فيه حبات من شعري ال أعلم إالّ

اجلمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم اجلمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى وال 
  .بعد اجلمعة نقيل إالّ

                                                
 .الذي نهي عن ذلك

 .خرب كأنّ): ما لو نظر فيه( :قوله ]١[
 .واإليقاع يف اخلطر والغرور): من املخاطرة( :قوله ]٢[
 .من النعم واملطاعم الذيذة واملشارب النفيسة): فيما شئت( :قوله ]٣[
منصوب على  الطرفسبق : أي فبادرألقى البذر يف أرض اجلنة : أي): فبذر: قال( :قوله ]٤[

وقطعه قبل أن يرجع البصر إىل العني  واستواؤهكان نباته : ملح البصر يعين: املفعولية أي
 .وكان كلّ حبة مثل جبل

 .          ): أصول سلقمن ( :قوله ]٥[
 .العجوز): فتجعله( :قوله ]٦[
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٣٤٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]١[كتاب املساقاة
  باب يف الشرب

﴿: عزوجلوقول اهللا                  ﴾]وقوله ]٣٠: األنبياء: 
﴿                                    

          ﴾]ومن رأى صدقة املاء وهبته  ]٧٠-٦٨: الواقعة
ألجاج املزن السحاب وا ]٢[ووصيته جائزة مقسوماً كان أو غري مقسوم ثجاجاً منصباً

بئر  ]٤[يشتريمن  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب  :وقال عثمان فراتاً عذباً ]٣[املر
  .-رضي اهللا عنه- ]٦[فيها كدالء املسلمني فاشتراها عثمان ]٥[رومة فيكون دلوه

صلى اهللا -حلبت لرسول اهللا  ]٧[هاأن -رضي اهللا عنه- حدثين أنس بن مالك  -  ٢٣٥٢
يف دار أنس بن مالك وشيب لبنها مباء من البئر  ]٩[ووه ]٨[شاة داجن - عليه وسلم

القدح فشرب  -صلى اهللا عليه وسلم-فأعطى رسول اهللا لك بن مااليت يف دار أنس 
                                                

املعاملة على النخيل واألشجار لسقيها وتربيتها على الثمرة بينهما والفقه  ):املساقاة( :قوله ]١[
وال ميلك  يف إباحتها أنك قد متلك األشجار وال حتسن التربية وأخوك حيسن التربية

 .األشجار فمست احلاجة إىل إباحتها، واهللا أعلم
 .من اإلنصباب): منصباً( :قوله ]٢[
 . ): املُر( :قوله ]٣[
 .استفهامية): من يشتري( :قوله ]٤[
 .يوقف فيكون حظّه منها كحظّ املؤمنني: أي): فيكون دلوه( :قوله ]٥[
 .فوقفها): عثمان( :قوله ]٦[
 .الضمري ضمري القصة ):أنها( :قوله ]٧[
 .تالف البيوت ال تسرح للسوم ضد السائمة): شاة داجن( :قوله ]٨[
 .صلى اهللا عليه وسلم): وهو( :قوله ]٩[
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٣٤٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

منه حىت إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن ميينه أعرايب فقال عمر 
 نرسول اهللا عندك فأعطاه األعرايب الذي عأعط أبا بكر يا :وخاف أن يعطيه األعرايب

  .فاألمين ]١[األمين :قال مميينه ثُ
  باملاء ب املاء أحقصاح إنّ :باب من قال

  .ال مينع فضل املاء: ]٢[-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا حىت يروى لقول 
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٥٣

  .]٣[ال مينع فضل املاء ليمنع به الكأل :قال
  مل يضمن ]٤[يف ملكه باب من حفر بئراً

 :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  - ٢٣٥٥
  .املعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار ويف الركاز اخلمس

  باب اخلصومة يف البئر والقضاء فيها
 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  - اهللا عنه رضي- عن عبد اهللا  -  ٢٣٥٧- ٢٣٥٦

فاجر لقي اهللا وهو عليه  ]٥[مسلم هو عليهاها مال امرئ من حلف على ميني يقتطع بِ
       ﴿: غضبان فأنزل اهللا تعاىل   ﴾]آل عمران :

                                                
  . ضبط هاهنا منصوباً واألحق األرجح الرفع): األمين: ثُم قال( :قوله ]١[
ما األحقبة حىت يروى إن: دليل للغاية أي): -صلى اهللا عليه وسلم-لقول رسول اهللا ( :قوله ]٢[

 .فإذا روي وفضل عن حاجته فاألحق من حيتاج إليه لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإنّ الكأل ال ميكن أن يرعى بدون املاء فمن منع املاء فقد منع الكأل، ): الكأل( :قوله ]٣[

 .والكأل مباح، منعه ال جيوز
 .فوقع فيه أحد): يف ملكه( :قوله ]٤[
 .هو يف اإلقدام عليها): هو عليها( :هقول ]٥[
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٣٤٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

يف أنزلت هذه  ]٣[أبو عبد الرمحن ]٢[دثكمحيما  :فقال ]١[فجاء األشعث اآلية ]٧٧
ما يل شهود  :قلت؟ ]٥[شهودك :فقال يل ]٤[م يلاآلية كانت يل بئر يف أرض ابن ع

هذا  -صلى اهللا عليه وسلم-فذكر النيب إذن حيلف ! يا رسول اهللا :قلت ]٦[فيمينه :قال
  .له احلديث فأنزل اهللا ذلك تصديقاً

  باب أمث من منع ابن السبيل من املاء
 رضي اهللا-مسعت أبا هريرة  :مسعت أبا صاحل يقول :عن األعمش قال - ٢٣٥٨

ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم القيامة  :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : يقول -عنه
الطريق فمنعه من ابن السبيل يف وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء 

لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن مل يعطه منها سخط  ال يبايعه إالّ ورجل بايع إماماً
 ]٨[ها كذاواهللا الذي ال إله غريه لقد أعطيت بِ :فقال ]٧[عد العصرورجل أقام سلعته ب

                                                

 .لس الذي كان عبد اهللا حيدثهم فيه من املكان الذي كان فيه إىل ا): فجاء األشعث( :قوله ]١[
 .استفهامية): ما حيدثكم؟: فقال( :قوله ]٢[
: األشعث: فقال يعين: فحدثناه قال: عبد اهللا بن مسعود قال): أبو عبد الرمحن( :قوله ]٣[

 .ي أنزلت كذا يف كتاب الرهن يف رواية جريرابن مسعود ف: عينصدق، ي
فتخاصمنا ورفعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل رسول ): ابن عم يل( :قوله ]٤[

 .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 .فاملثبت حلقك: أحضر، وبرفع أي: بالنصب أي): شهودك( :قوله ]٥[
 .فالالزم: فاطلب، ومرفوعاً أي: صوباً أيمن ):فيمينه: قال( :قوله ]٦[
خرج خمرج الغالب؛ ألنّ الغالب أنّ مثله كان يقع يف آخر النهار حيث ): بعد العصر( :قوله ]٧[

 .يريدون الفراغ عن معاملتهم نعم حيتمل أن يكون ختصيص العصر؛ لكونه وقت ارتفاع األعمال
كان يعطيين : اشتريتها بكذا أو جمهول أي: معلوم أي" أعطيت): "أعطيت بِها كذا( :قوله ]٨[

 .من أراد شراءها كذا وكذا فلم أعطه بكذا وكذا وذلك لتنفيق سلعته وهو فيه كاذب
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

   ﴿: قرأ هذه اآلية موكذا فصدقه رجل ثُ             ﴾
  .]٧٧: آل عمران[

  ]١[باب سكر األار
من  رجالً أنّ ه حدثهأن -مارضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن الزبري  - ٢٣٦٠- ٢٣٥٩

 يسقون ]٢[اليت يف شراج احلرة - صلى اهللا عليه وسلم- األنصار خاصم الزبري عند النيب 
صلى اهللا -فأىب عليه فاختصما عند النيب  سرح املاء مير :األنصاريها النخل فقال بِ

أرسل املاء  مسق يا زبري ثُا :للزبري -صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا  - عليه وسلم
صلى - ن وجه رسول اهللا فتلو ،أن كان ابن عمتك :فقال ،إىل جارك فغضب األنصاري

فقال ، ]٤[احبس املاء حىت يرجع إىل اجلدر مثُ ]٣[اسق يا زبري :قال مثُ - اهللا عليه وسلم
  ﴿ ألحسب هذه اآلية نزلت يف ذلكي واهللا إن :الزبري      

          ﴾]قال أبو عبد اهللا: قال حممد بن العباس. ]٦٥: النساء :
  .ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد اهللا إالّ الليث فقط

                                                
  .        ): سكر األنهار( :قوله ]١[
، واإلضافة لكونه مسايل "        "الشراج مسيل املاء واحلرة ): يف شراج احلرة اليت( :قوله ]٢[

  .  املدينة فيها
 .خنيلك): اسق يا زبري( :قوله ]٣[
يصل إىل اجلُدر مجع اجلدار واملراد ما يوضع : يرجع أي): حىت يرجع إىل اجلدر( :قوله ]٤[

بني شربات النخيل مثل اجلدار وكان احلكم يف املاء أن يسقي الرجل خنيله ويمسك منه 
أن يسقي زبري ثُم ما يصل ويبلغ اجلدر ولكن حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوالً 

ما قال، غضب رسول اهللا صلى : يرسل املاء وذلك رعاية لألنصاري فلما قال األنصاري
 .اهللا عليه وسلم وشدد وترك رعايته وأمر مبا كان هو األمر
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٣٤٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

٢[ ]١[رب األعلى إىل الكعبنيباب ش[  
٢٣٦٢  - من األنصار خاصم الزبري يف شراج  رجالً أنّ ه حدثهعن عروة بن الزبري أن
اسق يا زبري فأمره  :-صلى اهللا عليه وسلم- ها النخل فقال رسول اهللا رة يسقي بِمن احل

ن وجه فتلو ،أن كان ابن عمتك :فقال األنصاري ،أرسل إىل جارك مثُ ]٣[باملعروف
يرجع املاء إىل اجلدر حىت احبس  ماسق ثُ :قال مثُ ،- صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
  ﴿: هذه اآلية أنزلت يف ذلك واهللا إنّ :لزبريفقال ا ،هله حقّ ]٤[واستوعى   

       ﴾]قال يل ابن شهابف] ٦٥: النساء: 
 املاءاحبس حىت يرجع  ماسق ثُ - صلى اهللا عليه وسلم- فقدرت األنصار والناس قول النيب 

  .كعبنيكان ذلك إىل الفإىل اجلدر 
  باب فضل سقي املاء

 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٦٣
خرج فإذا هو بكلب  مفشرب منها ثُ ا رجل ميشي فاشتد عليه العطش فرتل بئراًمبين

فمأل فرتل بئراً لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ يب  :يأكل الثرى من العطش فقال ]٥[يلهث
 !يا رسول اهللا :رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له فغفر له قالوا مأمسكه بفيه ثُ مه ثُخفّ
  .أجر ]٦[كبد رطبة يف كلّ :قال ،لنا يف البهائم أجراً وإنّ

                                                
   .نصيبه من املاء: بكسر الشني أي): شرب األعلى إىل الكعبني( :قوله ]١[
   .إىل الكعبني حىت يبلغ: أي: )إىل الكعبني( :قوله ]٢[

 .رعاية لإلنصاري): فأمره باملعروف( :قوله ]٣[
 .استوعب: أي): استوعى( :قوله ]٤[
 .خيرج لسانه عطشاً): يلهث( :قوله ]٥[
 .حي): رطبة( :قوله ]٦[
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٣٤٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أنّ -مارضي اهللا عنه- عن أمساء بنت أيب بكر  - ٢٣٦٤
وأنا معهم فإذا امرأة  ي ربإ :لتدنت مين النار حىت ق: ]١[صلى صالة الكسوف فقال

حبستها حىت ماتت جوعاً :ما شأن هذه قالوا :]٢[قال ،ختدشها هرة :ه قالحسبت أن.  
صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ -مارضي اهللا عنه-عن عبد اهللا بن عمر  - ٢٣٦٥
 ،فدخلت فيها النار عذبت امرأة يف هرة حبستها حىت ماتت جوعاً :قال - وسلم
ها وال سقيتها حني حبستيها وال أنت يأطعمت ]٦[ال أنت ]٥[واهللا أعلم :]٤[فقال :]٣[قال

  .]٧[ها فأكلت من خشاش األرضيأرسلت
  باب من رأى أنّ صاحب احلوض والقربة أحق مبائه

 - صلى اهللا عليه وسلم- أيت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن سهل بن سعد  -  ٢٣٦٦
يا  :قالف ،عن يساره ]٨[أحدث القوم واألشياخبقدح فشرب وعن ميينه غالم هو 

يا رسول  ألوثر بنصييب منك أحداً ما كنت :فقال ؟أتأذن يل أن أعطي األشياخ !غالم
اهاهللا فأعطاه إي.  

صلى اهللا -عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن حممد بن زياد مسعت أبا هريرة  - ٢٣٦٧
  عن حوضي كما تذاد الغريبة من والذي نفسي بيده ألذودن رجاالً :قال -عليه وسلم

                                                
 .صلى اهللا عليه وسلم): فقال( :قوله ]١[
  . ما شأنخلزنة النار : صلى اهللا عليه وسلم): قال( :قوله ]٢[
 .صلى اهللا عليه وسلم): قال( :قوله ]٣[
  .عزوجل أو خازن النار): فقال( :قوله ]٤[
 .مجلة معترضة): واهللا أعلم( :قوله ]٥[
  ".قال: "مقولة): ال أنت( :قوله ]٦[
 .ما تسقط على األرض من الطعام ):من خشاش األرض( :قوله ]٧[
 .واإلعطاء فلو مل يكن صاحب القربة أحق ملا صحت القسمة): األشياخ( :قوله ]٨[
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٣٥٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .تذودان متنعان ]١[عن احلوض اإلبل
 صلى- قال النيب : -مارضي اهللا عنه- قال ابن عباس  :عن سعيد بن جبري قال -  ٢٣٦٨

لو مل تغرف من املاء  :إمساعيل لو تركت زمزم أو قال يرحم اهللا أم :-اهللا عليه وسلم
 نعم وال حق :قالت ،تأذنني أن نرتل عندكأ :فقالوا ]٢[وأقبل جرهم معيناً لكان عيناً

  .نعم :قالوا ،يف املاء ]٣[لكم
ثالثة ال  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- عن النيب  - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٣٦٩

 يها أكثر مما أعطلقد أعطى بِ تهيكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم رجل حلف على سلع
ها مال رجل مسلم ورجل ميني كاذبة بعد العصر ليقتطع بِ ورجل حلف على ]٤[وهو كاذب
  .]٥[مل تعمل يداكإن اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما  :فيقول اهللا ئهمنع فضل ما
  .- صلى اهللا عليه وسلم- حدثنا سفيان غري مرة عن عمرو مسع أبا صاحل يبلغ به النيب  :قال علي

  عليه وسلمصلى اهللا  ]٦[هللا ولرسوله باب ال محى إالّ
  اهللا رسول إنّ: الصعب بن جثامة قال أنّ - مارضي اهللا عنه- عن ابن عباس  -  ٢٣٧٠

                                                
 .فعلم بالتمثيل أنّ صاحب احلوض أحق باحلوض): الغريبة من اإلبل عن احلوض( :قوله ]١[
 .اسم قوم): جرهم( :قوله ]٢[
 ".وال حق لكم: "والترمجة يف قوله): وال حق لكم يف املاء( :قوله ]٣[
واألول أعطي زيد املستام : الثاين جمهول أي): أكثر مما أعطي وهو كاذب( :قوله ]٤[

كان يعطيه عمرو من قبل أزيد : أعطى من اشتراها منه أو جمهول أيضاً، أي: معروف أي
 .مما يعطيه زيد اآلن

 .إمنا خلقته أنا بيدي): مل تعمل يداك( :قوله ]٥[
احلمى أن حيمي اإلمام مواتاً ذات كأل ملواش خمصوصة ): ال محى إالّ هللا ولرسوله( :قوله ]٦[

ليس ألحد أن حيمي مرعى ال يرعاه غريه إنما : ال محى إالّ هللا ولرسوله أيال يرعاها غريها و
 .ذلك هللا ولرسوله وملن قام مقامه كاخلليفة فلهم أن حيموا ألنفسهم أو ملن شاؤوا
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٣٥١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا -النيب  بلغنا أنّ :وقال هللا ولرسوله ال محى إالّ :قال -صلى اهللا عليه وسلم-
  .]٣[والربذة ]٢[رفشوأن عمر محى ال ]١[محى النقيع -عليه وسلم

  باب شرب الناس والدواب من األار
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٣٧١

ا الذي له أجر فرجل وعلى رجل وزر فأم ]٦[ولرجل ستر ]٥[لرجل أجر ]٤[اخليل :قال
 ]١٠[فما أصابت يف طيلها ]٩[أو روضة ]٨[يف مرج ]٧[اهلربطها يف سبيل اهللا فأطال 

 ]١١[ه انقطع طيلها فاستنتت ولو أنذلك من املرج أو الروضة كانت له حسنا
                                                

 .موضع على عشرين فرسخاً من املدينة): النقيع( :قوله ]١[
وروي بِها وبإمهاهلا وروي  موضع قرب التنعيم بفتحتني وإعجام الشني): الشرف( :قوله ]٢[

 .بكسر املهملة وسكون الراء
براء فموحدة فمعجمة مفتوحات موضع بني احلرمني املقدسني زادمها ): الربذة( :قوله ]٣[

 .اهللا تقديساً
فإنّ كلّ عمل إما يشتمل على طاعة أو معصية أو يتجرد عنهما فاألول ): اخليل: قال( :قوله ]٤[

 .الثالث الستراألجر والثاين الوزر و
 .ثواب: أي): أجر( :قوله ]٥[
 .لفقره وحلاله): ولرجل ستر( :قوله ]٦[
 .حبلها لترعى): فأطال هلا( :قوله ]٧[
 .أرض واسعة ذات كأل كثري): يف مرج( :قوله ]٨[
 .شك من الراوي): أو روضة( :قوله ]٩[
فما رعت يف : أي مبهملة مكسورة حبل ربطت به وطولت لرعايتها): يف طيلها( :قوله ]١٠[

 .األرض اليت يبلغها فمها وهي مربوطة بطيلها
 .عدت شوطاً أو شوطني: أي): فاستنت( :قوله ]١١[
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٣٥٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٢[ت بنهر فشربت منهها مرأو شرفني كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أن ]١[شرفاً
 وتعففاً ]٣[ذلك حسنات له فهي لذلك أجر ورجل ربطها تغنياً تومل يرد أن يسقي كان

ورياء  طها فخراًوال ظهورها فهي لذلك ستر ورجل رب ]٤[هااهللا يف رقابِ مل ينس حق مثُ
 -صلى اهللا عليه وسلم- وسئل رسول اهللا  ،ألهل اإلسالم فهي على ذلك وزر ]٥[ونواء

   ﴿ ]٧[هذه اآلية اجلامعة الفاذة فيها شيء إالّ يما أنزل علَ :فقال ]٦[عن احلمر

                         ﴾]٨- ٧: الزلزلة[.  
صلى -جاء رجل إىل رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن زيد بن خالد  - ٢٣٧٢

فها سنة فإن عر ماعرف عفاصها ووكاءها ثُ :فسأله عن اللقطة فقال -اهللا عليه وسلم
هي لك أو ألخيك أو للذئب  :فضالة الغنم قال :ها قالبِ ]٨[فشأنك جاء صاحبها وإالّ

وتأكل  ]٩[ما لك وهلا معها سقاؤها وحذاؤها ترد املاء :قال ،فضالة اإلبل :لقا
هاالشجر حىت يلقاها رب.  

                                                

                                : االستنان): فاستنت شرفاً( :قوله ]١[
                                           

        ) (. 
 .فيه الترمجة): فشربت منه( :قوله ]٢[
 .ليستغين بِها عن مسألة الناس: من الغناء أي): ياتغن( :قوله ]٣[
فهي فلم حيمل عليها ماالً تطيقه  وال ظهورهافأدى زكاتها إن وجبت ): يف رقابِها( :قوله ]٤[

 .ساتر حلاله وفقره ومن نسي حق اهللا دخل يف الوزر لذلك ستر
 .عداوة): نواء( :قوله ]٥[
 .مجع احلمار): عن احلُمر( :قوله ]٦[
 .القليلة األلفاظ املنفردة يف معناها): اجلامعة الفاذة( :قوله ]٧[
 .فاصرفها يف حوائجك فإذا جاء ربها فأدها إليه: أي): وإالّ فشأنك( :قوله ]٨[
  . ففيه شرب الدواب من األار): ترد املاء( :قوله ]٩[
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٣٥٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب بيع احلطب والكأل
مع  ]١[أصبت شارفاً: ه قالأن -مرضي اهللا عنه-عن علي بن أيب طالب  - ٢٣٧٥

صلى -وأعطاين رسول اهللا  :يف مغنم يوم بدر قال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
عند باب رجل من األنصار وأنا أريد أن  شارفا أخرى فأخنتهما يوماً -اهللا عليه وسلم

على  ]٥[به ]٤[من بين قينقاع فأستعني ]٣[ومعي صائغ ]٢[ألبيعه أمحل عليهما إذخراً
: ]٨[فقالت ]٧[يف ذلك البيت معه قينة ]٦[وليمة فاطمة ومحزة بن عبد املطلب يشرب

أسنمتهما  ]١١[فثار إليهما محزة بالسيف فجب ]١٠[النواءللشرف  ةيا محز ]٩[أال
 :قال؟ ]١٣[ومن السنام :قلت البن شهاب ،أخذ من أكبادمها مخواصرمها ثُ ]١٢[وبقر

                                                
 .ناقة عظيمة رفيعة السنام): شارفاً( :قوله ]١[
  .  هذا حمل الترمجة    ): هإذخراً ألبيع( :قوله ]٢[
 .      ): صائغ( :قوله ]٣[
 ".ألبيعه: "معطوف على قوله): فاستعني( :قوله ]٤[
 .بثمنه: أي): به( :قوله ]٥[
  .اخلمر): يشرب( :قوله ]٦[
 .       ): قينة( :قوله ]٧[
 .له املغنية): فقالت( :قوله ]٨[
 .كلمة التنبيه والتحضيض): أَالَ( :قوله ]٩[
 .مجع شارف والنواء مجع ناوية وهي السمينة): للشرف النواء( :قوله ]١٠[
 .شق): فجب( :قوله ]١١[
  .شق): بقر( :قوله ]١٢[
" من أكبادمها: "أو أخذ من السنام أيضاً فهو عطف على قوله: أي): ومن السنام( :قوله ]١٣[

  لمـإالّ األكباد ف ا ذكرت يف األخذـإنه جب األسنمة وبقر اخلواصر وم: واملعىن أنك قلت
 .قد جب وذهب: كان جب األسنمة أو أخذ من السنام أيضاً، قال ابن شهاب
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٣٥٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فنظرت  :-رضي اهللا عنه-قال علي  :قال ابن شهاب ،هاقد جب أسنمتهما فذهب بِ
وعنده زيد بن حارثة فأخربته  -صلى اهللا عليه وسلم-إىل منظر أفظعين فأتيت نيب اهللا 

اخلرب فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على محزة فتغيظ عليه فرفع محزة بصره 
يقهقر حىت  -صلى اهللا عليه وسلم-عبيد آلبائي فرجع رسول اهللا  هل أنتم إالّ :وقال
  .عنهم وذلك قبل حترمي اخلمر ]١[خرج

  ]٢[باب القطائع
 صلى- أراد النيب : قال - رضي اهللا عنه- عت أنسا مس :عن حيىي بن سعيد قال -  ٢٣٧٦

حىت تقطع إلخواننا من :]٤[من البحرين فقالت األنصار ]٣[أن يقطع - اهللا عليه وسلم
  .فاصربوا حىت تلقوين ]٥[سترون بعدي أثرة :املهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال

  ]٦[باب حلب اإلبل على املاء
 من حق :قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  عن - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٣٧٨

  .اإلبل أن حتلب على املاء
                                                

خشية أن " وجهه حلمزة"إىل ورائه زاد يف آخر اجلهاد و: أي): يقهقر حىت خرج( :قوله ]١[
يزداد عليه يف حال سكره فينتقل من القول إىل الفعل فأراد أن يكون ما يقع منه بِمرأى منه 

إن وقع من شيء وعند ابن أيب شيبة أنه أغرم محزة مثنهما، وحملّ النهي عن  ليدفعه
 .القهقري إن مل يكن عذر

مجع قطيعة ما خيص به اإلمام بعض رعاياه بأن ميلكه رقبة األرض أو ): القطائع( :قوله ]٢[
  ". إرشاد الساري"غلتها والتفصيل يف 

 .لألنصار): أن يقطع( :قوله ]٣[
 .ال تقطع لنا): الت األنصارفق( :قوله ]٤[
يستأثر عليكم الناس ويفضلون وال جيعل لكم نصيب يف األمر واآلن أنتم ): أثرة( :قوله ]٥[

 .تؤثرون أنفسكم ولو كان بكم خصاصة وال ترجحون أنفسكم بشيء على إخوانكم

  . ليتصدق باللنب على الواردة): حلب اإلبل على املاء( :قوله ]٦[
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٣٥٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ساقاةاملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أو شرب يف حائط أو يف خنل باب الرجل يكون له ممر  
للبائع وها للبائع فثمرت ]١[بعد أن تؤبر من باع خنالً :- صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب و

٣[حىت يرفع ]٢[والسقي املمر[ العرية وكذلك رب]٤[.  
صلى اهللا عليه -ص النيب رخ: قال -رضي اهللا عنهم-ن زيد بن ثابت ع - ٢٣٨٠
  .أن تباع العرايا خبرصها متراً - وسلم

                                                

 .التأبري قد مر يف كتاب البيوع: معىن): ن تؤبربعد أ( :قوله ]١[
وليس للمشتري أن مينع من الدخول واملرور والسقي فإنّ له يف ): املمر والسقي( :قوله ]٢[

له املمر  وكذلك رب العريةالثمر ال يصل إليه إالّ بالسقي واملرور : النخيل حقّاً أعين
ن مل يكن التصريح حبق املرور والسقي والسقي مبثل ما ذكرنا ففي األحاديث اآلتية وإ

لكنه صلى اهللا عليه وسلم ملا جعل مثرتها للبائع ورخص يف العرايا ثبت هذان احلقان 
 .ضرورة لكونِهما من اللوازم املتوقف عليها

 .يقطع وجيذ الثمر: أي): حىت يرفع( :قوله ]٣[
 .له املمر والسقي): رب العرية( :قوله ]٤[
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٣٥٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  ]٢[والتفليس ]١[وأداء الديون واحلجر كتاب يف االستقراض
  ]٣[باب من اشترى بالدين وليس عنده مثنه أو ليس حبضرته

حدثين  :تذاكرنا عند إبراهيم الرهن يف السلم فقال :حدثنا األعمش قال - ٢٣٨٦
 اشترى طعاماً -صلى اهللا عليه وسلم-النيب عن  -رضي اهللا عنها-عن عائشة  ]٤[األسود

  .من حديد ن يهودي إىل أجل ورهنه درعاًم
  باب أداء الديون

 -صلى اهللا عليه وسلم- كنت مع النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب ذر  - ٢٣٨٨
ميكث عندي منه دينار فوق  ول يل ذهباًحيه أن ما أحب :قال ،أحداً :فلما أبصر يعين

من قال  إالّ ]٨[ونهم األقلّ ]٧[يناألكثر إنّ :قال مأرصده لدين ثُ ]٦[دينار إالّ ]٥[ثالث
وأشار أبو شهاب بني يديه وعن ميينه وعن مشاله وقليل ما هم  ،باملال هكذا وهكذا

ذكرت قوله  مفأردت أن آتيه ثُ مسعت صوتاًومكانك وتقدم غري بعيد : ]٩[وقال
الصوت  :أو قال ]١٠[الذي مسعت !يا رسول اهللا :مكانك حىت آتيك فلما جاء قلت

                                                
 .املنع عن التصرف وأسبابه كثري): احلجر( :ولهق ]١[
  . املفلّس من منع عنه ماله لقضاء الديون): التفليس( :قوله ]٢[
 .مثنه): أو ليس حبضرته( :قوله ]٣[
القرض وليس املراد العقد : يف السلف يعين: أي): حدثين األسود: يف السلم فقال( :قوله ]٤[

 .املخصوص
  .أيام): فوق ثالث( :قوله ]٥[
 .رفع على البدلية من الدينار السابق): إالّ دينار( :قوله ]٦[
 .ماالً): األكثرين( :قوله ]٧[
 .ثواباً): األقلّون( :قوله ]٨[
 .مكانكيل ): وقال( :قوله ]٩[
 .ما هو): الذي مسعت( :قوله ]١٠[
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٣٥٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

من  :فقال - عليه السالم- أتاين جربيل  :قال ،نعم :قلت ؟وهل مسعت :قال ،عتالذي مس
  .نعم :ن فعل كذا وكذا قالمو :قلت ،دخل اجلنة مات من أمتك ال يشرك باهللا شيئاً

  باب استقرض اإلبل
 صلى اهللا عليه- تقاضى رسول اهللا  رجالً أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  - ٢٣٩٠
واشتروا له  مقاالً لصاحب احلق دعوه فإنّ :به أصحابه فقال فأغلظ له فهم - وسلم
 اشتروه فأعطوه إياه فإنّ :قال ]١[أفضل من سنه ال جند إالّ :اه قالوافأعطوه إي بعرياً

  .خريكم أحسنكم قضاء
  فهو جائز ]٤[لهأو حلّ ]٣[هدون حقّ ]٢[باب إذا قضى

 أخربه - رضي اهللا عنهما- جابر بن عبد اهللا حدثين ابن كعب بن مالك أنّ -  ٢٣٩٥
صلى - الغرماء يف حقوقهم فأتيت النيب  وعليه دين فاشتد أباه قتل يوم أحد شهيداً أنّ

وحيللوا أيب فأبوا فلم يعطهم  ]٧[ر حائطيمث ]٦[أن يقبلوا ]٥[فسأهلم -اهللا عليه وسلم
سنغدو عليك فغدا علينا حني أصبح  :وقال ،حائطي -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

  .]١٠[رهامتفقضيتهم وبقي لنا من  ]٩[بالربكة فجددا ]٨[النخل ودعا يف مثرهابطاف ف
                                                

 .فوق سن بعريه: أي): إالّ أفضل من سنه( :قوله ]١[
 .املديون): إذا قضى( :قوله ]٢[
 .حق الدائن برضائه): دون حقّه( :قوله ]٣[
 .الدائن من مجيع دينه): أو حلله( :قوله ]٤[
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فسؤاله صلى اهللا عليه وسلم يدلّ على إباحته): فسأهلم( :قوله ]٥[
 .بدينهم): أن يقبلوا( :قوله ]٦[
 .باملثناة الفوقية): متر حائطَي( :قوله ]٧[
 .باملثلثة): يف مثرها( :هقول ]٨[
 .اجلداد قطع الثمر): فجددا( :قوله ]٩[
 .بالفوقية املثناة): من مترها( :قوله ]١٠[
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٣٥٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  أو غريه ]٣[بتمر متراًفهو جائز يف الدين  ]٢[أو جازفه ]١[باب إذا قاص
أباه تويف وترك عليه  أنّ ه أخربهأن - رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا  -  ٢٣٩٦

بن عبد اهللا  جابر فأىب أن ينظره فكلم جابر ]٤[ظرهلرجل من اليهود فاستن ثالثني وسقاً
 -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  هليشفع له إليه فجاء - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم- له فأىب فدخل رسول اهللا يتبال ]٥[كلم اليهودي ليأخذ مثر خنلهف
الذي له فجده بعدما رجع رسول اهللا  جد له فأوف له :قال جلابر مالنخل فمشى فيها ثُ

فجاء جابر  وفضلت له سبعة عشر وسقاً فأوفاه ثالثني وسقاً - صلى اهللا عليه وسلم- 
ليخربه بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف  - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

ل له ابن اخلطاب فذهب جابر إىل عمر فأخربه فقا ]٦[كاأخرب ذ :فقال ،أخربه بالفضل
  .ليباركن فيها -صلى اهللا عليه وسلم- لقد علمت حني مشى فيها رسول اهللا  :عمر

  ]٨[من الدين ]٧[باب من استعاذ
  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ أخربته -عنهارضي اهللا -عائشة  عن -  ٢٣٩٧

                                                

 .املديون): إذا قاص( :قوله ]١[
 .الدائن: أي): أو جازفه( :قوله ]٢[
اً فأداه ن دينه متراً معلوماجيوز يف الوفاء ما ال جيوز يف االبتداء ك: يعين): متراً بتمر( :قوله ]٣[

 .متراً جزافاً جاز ومل جيز لو فعل ذلك يف االبتداء وكذا معاوضة الرطب بالتمر، واهللا أعلم
 .استمهله): فاستنظره( :قوله ]٤[
 .باملثلثة): مثر خنلته( :قوله ]٥[
خصه به؛ ألنه كان مهتماً بقصة جابر كذا قيل، واهللا أعلم مبراد ): أخرب ذاك: فقال( :قوله ]٦[

 .لى اهللا عليه وسلمرسوله ص
 .باهللا): من استعاذ( :قوله ]٧[
  .الدينارتكاب ): من الدين( :قوله ]٨[
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٣٥٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كان يدعو يف الصالة اللهم إنكثر ما أ :فقال له قائل ،م واملغرمي أعوذ بك من املأث
  .الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف إنّ :قال ؟ما تستعيذ من املغرم

  باب الصالة على من ترك ديناً
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أيب حازم عن أيب  - ٢٣٩٨
فلورثته  من ترك ماالً :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-هريرة 

  .]١[فإلينا ومن ترك كالً
  ]٢[باب مطل الغين ظلم

٢٤٠٠  - ه حدثنا مسدد حدثنا عبد األعلى عن معمر عن مهام بن منبه أخي وهب بن منبه أن
  .مطل الغين ظلم :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : يقول - رضي اهللا عنه- مسع أبا هريرة 

مقال باب لصاحب احلق  
  .وعقوبته ]٤[عرضه حيلّ ]٣[يل الواجدنه قال أ - صلى اهللا عليه وسلم-ويذكر عن النيب 

  .مطلتين وعقوبته احلبس :]٥[عرضه يقول :قال سفيان

                                                
عياالً أو ديناً فإلينا كفالته وأداؤه وكان رسول اهللا صلى : كالً أي): ومن ترك كال فإلينا( :قوله ]١[

ما فتح اهللا اهللا عليه وسلم من قبل ال يصلي على من مات مديوناً إالّ من ترك لدينه وفاء فل
 .من ترك كالً فإلينا هذا الذي فيه الترمجة، واهللا تعاىل أعلم: الفتوح جعل يصلي عليه، ويقول

  .                                 ): مطل الغين ظلم( :قوله ]٢[
واملراد يل العنق عن األداء وحاصله هو املطل  ،    اللي ): أنه قال يل الواجد( :قوله ]٣[

وإحالل العرض أن يقول له الدائن  ، ٓ        عرض  حيل عرضهن جيد ما يويف به دينه م والواجد
  .حبسه: يعين وعقوبتهمطلتين وظلمتين : قوالً شديداً يقول

يدلّ على أنّ لصاحب " حيلّ عرضه: "فقول النيب صلى اهللا عليه وسلم): حيل عرضه( :قوله ]٤[
 .احلق مقاالً

 .الدائن): يقول( :قوله ]٥[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٦٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 - صلى اهللا عليه وسلم-أتى النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٤٠١
دعوه فإنّ :فقال ،به أصحابه رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم مقاالً لصاحب احلق.  

  به يف البيع والقرض والوديعة فهو أحق ]٢[د مفلسعن ]١[باب إذا وجد ماله
 :وقال سعيد بن املسيب ،مل جيز عتقه وال بيعه وال شراؤه ]٤[وتبني ]٣[إذا أفلس :وقال احلسن

  .به ه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف متاعه بعينه فهو أحققضى عثمان من اقتضى من حقّ
عمر بن عبد العزيز أخربه  أنّ أخربين أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم - ٢٤٠٢

 - رضي اهللا عنه- ه مسع أبا هريرة أبا بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام أخربه أن أنّ
صلى اهللا عليه - مسعت رسول اهللا  :أو قال :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : يقول
قال . به من غريه من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق :يقول - وسلم

هذا اإلسناد كلّهم كانوا على القضاء حيىي بن سعيد وأبو بكر بن حممد : أبو عبد اهللا
  .وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عبد الرمحن وأبو هريرة كانوا كلّهم على املدينة

   أو حنوه ومل ير ذلك مطالً باب من أخر الغرمي إىل الغد
صلى اهللا عليه -حقوقهم يف دين أيب فسأهلم النيب الغرماء يف  اشتد :وقال جابر

احلائط  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب فأبوا فلم يعطهم  ]٥[أن يقبلوا مثر حائطي - وسلم
                                                

 .عني ماله: أي): إذا وجد ماله( :لهقو ]١[
باعه أو أقرضه أو أودعه شيئاً ثُم أفلس املبتاع أو : أي): إذا وجد ماله عند مفلس( :قوله ]٢[

أحق  - بكسر الدال-فالبائع أو املقرض أو املودع  -بفتح الدال- املستقرض أو املودع 
 .مباله من غريه

 .شخص): إذا أفلس( :قوله ]٣[
تصرفه  مل جيزحكم احلاكم بإفالسه : تبين إفالسه عند احلاكم أي): إذا أفلس وتبني( :قوله ]٤[

 .شيئاً مباله وال هبته وال وصيته وال شراؤهسلعته  وال بيعهعبده  عتقهيف ماله فال جيوز 
 .هاهنا بالثاء املثلثة): ثَمر حائطي( :قوله ]٥[
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٣٦١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٢[فغدا علينا حني أصبح فدعا يف مثرها عليك غداً ]١[سأغدو :وقال ،ومل يكسره هلم
  .بالربكة فقضيتهم

  سمه بني الغرماء أو املعدم فق مال املفلس ]٣[باب من باع
  .أو أعطاه حىت ينفق على نفسه

غالما له عن منا أعتق رجل : قال -رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٤٠٣
من يشتريه مين فاشتراه نعيم بن عبد اهللا فأخذ  :- صلى اهللا عليه وسلم-دبر فقال النيب 
  .]٤[مثنه فدفعه إليه

  باب إذا أقرضه إىل أجل مسمى
أفضل  ]٥[يف القرض إىل أجل ال بأس به وإن أعطي :قال ابن عمرو البيع أو أجله يف
هو إىل أجله يف القرض  :وقال عطاء وعمرو بن دينار ]٧[ما مل يشترط ]٦[من درامهه
رضي -حدثين جعفر بن ربيعة عن عبد الرمحن بن هرمز عن أيب هريرة  :وقال الليث

                                                

 .فقوله هذا تأخري إىل الغد): وقال سأغدوا( :قوله ]١[
 .باملثلثة): يف مثرها( :قوله ]٢[
 .من احلكام): من باع( :قوله ]٣[
وملسلم والنسائي ثُم " اقض دينك: "زاد يف النسائي قال): فأخذ مثنه فدفعه إليه( :قوله ]٤[

ابدأ بنفسك فإن فضلك فألهلك فإن فضل فهكذا وهكذا يقول بني يديك وعن ميينك : قال
ات املخصوصة، واملطابقة للترمجة من جهة أنه صلى وعن مشالك وليس املراد به اجله

اهللا عليه وسلم باع على الرجل ماله لكونه مدياناً ومال املديان إما أن يقسمه اإلمام بنفسه 
  ".إرشاد الساري"أو يسلمه إليه ليقسمه بني غرمائه قاله ابن املنري هذه خالصة ما يف 

 .املديون): وإن أعطي( :قوله ]٥[
 .دراهم الدائن): من درامهه( :قوله ]٦[
 .فإذا شرط حني اإلقراض فذلك ربا): ما مل يشترط( :قوله ]٧[
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٣٦٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

من بين إسرائيل سأل بعض  ه ذكر رجالًأن :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب عن  -اهللا عنه
  .بين إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إىل أجل مسمى فذكر احلديث

  باب الشفاعة يف وضع الدين
 فطلبت إىل وديناً أصيب عبد اهللا وترك عياالً: قال - رضي اهللا عنه- عن جابر  -  ٢٤٠٥

فاستشفعت به  - ه وسلمصلى اهللا علي-فأبوا فأتيت النيب  أصحاب الدين أن يضعوا بعضاً
عذق ابن زيد على حدة  ةشيء منه على حد صنف مترك كلّ :عليهم فأبوا فقال

صلى اهللا -جاء  مواللني على حدة والعجوة على حدة مث أحضرهم حىت آتيك ففعلت ثُ
ه مل رجل حىت استوىف وبقي التمر كما هو كأن فقعد عليه وكال لكلّ -عليه وسلم

 فتخلف ]١[على ناضح لنا فأزحف اجلمل  - لى اهللا عليه وسلمص- ميس وغزوت مع النيب 
بعنيه ولك ظهره إىل  :من خلفه قال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ]٣[فوكزه ]٢[علي

صلى - قال  ،ي حديث عهد بعرسإن !يا رسول اهللا :استأذنت قلت ]٤[املدينة فلما دنونا
أصيب عبد اهللا وترك جواري  ثيباً :قلت ؟ثيباً وأ فما تزوجت بكراً :-اهللا عليه وسلم

ائت أهلك فقدمت فأخربت خايل ببيع  :قال مثُ ،هنتعلمهن وتؤدب فتزوجت ثيباً صغاراً
 -صلى اهللا عليه وسلم- اجلمل فالمين فأخربته بإعياء اجلمل وبالذي كان من النيب 

 مثن غدوت إليه باجلمل فأعطاين - صلى اهللا عليه وسلم-ووكزه إياه فلما قدم النيب 
  .اجلمل واجلمل وسهمي مع القوم

  باب ما ينهى عن إضاعة املال
﴿: وقول اهللا تعاىل       ﴾]و ]٢٠٥: البقرة﴿      ﴾  

                                                

 .فأعي: من اإلزحاف بالزاي فاملهملة ثُم الفاء أي): فأزحف اجلمل( :قوله ]١[
 .عن القوم): فتخلف علي( :قوله ]٢[
 .ضربه: من الوكز بالواو ثُم الزاي أي): فوكزه( :قوله ]٣[
  .قريباً من املدينة): فلما دنونا( :قوله ]٤[
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٣٦٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وغريه يف االستقراضاب كت )                    (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿ :وقال ]٨١: يونس[                    ]١[
    

   ]وقال] ٨٧: هود[﴾ ]٢ :﴿        ﴾]واحلجر  ]٥: النساء
  .يف ذلك وما ينهى عن اخلداع

 قال رجل للنيب: قال - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن دينار مسعت ابن عمر  -  ٢٤٠٧
، ]٣[ال خالبة :إذا بايعت فقل :فقال ،ي أخدع يف البيوعإن :-صلى اهللا عليه وسلم-

  .]٤[فكان الرجل يقوله
م عليكم اهللا حر إنّ :- صلى اهللا عليه وسلم- قال النيب : املغرية بن شعبة قالعن  - ٢٤٠٨

 ]٨[وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ]٧[وهات ]٦[اومنع ]٥[ووأد البنات عقوق األمهات
  .وإضاعة املال

                                                

 .أصالتك تأمرك بترك آهلتنا وترك ما نفعل يف أموالنا: عطف على ما يعبد أي): أو أن نفعل( :قوله ]١[
 .من البخس والظلم والتطفيف يف الكيل): يف أموالنا ما نشاء( :قوله ]٢[
 .ال خديعة: أي): ال خالبة( :قوله ]٣[
طابقته ملا ترجم له هاهنا من حيث أنّ الرجل كان يغنب يف وم): الرجل يقوله( :قوله ]٤[

  ".إرشاد الساري لصحيح البخاري"البيوع وهو من إضاعة املال، 
 .                    ): وأد البنات( :قوله ]٥[
وحرم عليكم منع الواجبات من احلقوق وأخذ ما ال حيلّ من أموال : أي): منعاً( :قوله ]٦[

 ".اإلرشاد"الناس هكذا يف 
 .أمر مبعىن أعط وايت ):هات( :قوله ]٧[

 .مما يتحدث به من فضول الكالم): الؤكثرة الس( :قوله ]٨[
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٣٦٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري اتموصاخلاب كت )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب اخلصومات
  واخلصومة بني املسلم واليهود ]١[باب ما يذكر يف اإلشخاص

حدثنا شعبة قال عبد امللك بن ميسرة أخربين قال مسعت الرتال بن سربة  - ٢٤١١
مسعت رجال قرأ آية مسعت من النيب صلى اهللا عليـه وسـلم    قال مسعت عبد اهللا يقول

هللا عليه وسلم فقال كالكمـا حمسـن   خالفها فأخذت بيده فأتيت به رسول اهللا صلى ا
  .قال شعبة أظنه قال ال ختتلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

  باب التوثق ممن ختشى معرته
بعث : يقول - رضي اهللا عنهما- عن سعيد بن أيب سعيد أنه مسع أبا هريرة  -  ٢٤٢٢

 :نيفة يقال لهبين حبل جند فجاءت برجل من ق خيالً - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
فخرج إليه رسول  د أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري املسجدمثامة بن أثال سي

حممد خري عندي يا  :يا مثامة قال ؟ما عندك :قالف -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
  .أطلقوا مثامة :قالف ]٢[فذكر احلديث

  باب الربط واحلبس يف احلرم
ن عمر إمن صفوان بن أمية على  ]٣[لسجن مبكةل واشترى نافع بن عبد احلارث داراً

أربع مائة دينار وسجن ابن  ]٤[فالبيع بيعه وإن مل يرض عمر فلصفوانبالبيع رضي 
  .]٥[الزبري مبكة

                                                

 .إحضار الغرمي من مكان إىل مكان: بكسر اهلمزة، أي): ما يذكر يف اإلشخاص( :قوله ]١[
مال كثري إن أردت أن تأخذه وتطلقين فعلت فلم يطلقه : أي): خري فذكر احلديث( :قوله ]٢[

 .أطلقوا مثامة: ه وسلم حىت أسلم فقالرسول اهللا صلى اهللا علي
  .ألن جيعله سجناً: أي): للسجن مبكة( :قوله ]٣[
 .يف مقابلة االنتفاع إىل أن يعود اجلواب من عمر): فلصفوان( :قوله ]٤[
 .حني توليه): ابن الزبري مبكة( :قوله ]٥[
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٣٦٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري اتموصاخلاب كت )            (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

بعث النيب : قال - رضي اهللا عنه-حدثين سعيد بن أيب سعيد مسع أبا هريرة  - ٢٤٢٣
مثامة بن  :فجاءت برجل من بين حنيفة يقال لهبل جند ق خيالً -صلى اهللا عليه وسلم-

  .أثال فربطوه بسارية من سواري املسجد
  ]١[باب يف املالزمة

ه كان له على عبد اهللا بن أيب حدرد أن - رضي اهللا عنه- عن كعب بن مالك  -  ٢٤٢٤
األسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلما حىت ارتفعت أصواتصلى اهللا عليه وسلم- النيب  هما فمر - 

  .ه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفاًه كأنيوأشار بيد !يا كعب :قالف

                                                

 .مالزمة املديون وغريه: أي): يف املالزمة( :قوله ]١[
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٣٦٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري لقطةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "ة العلميةاملدين" :جملس  )   (  

  كتاب اللقطة
  باب من عرف اللقطة ومل يدفعها إىل السلطان

عبد اهللا بن رجاء حدثنا  ]١[ح وحدثنا -رضي اهللا عنهما-عن أيب بكر  - ٢٤٣٩
انطلقت فإذا : قال - رضي اهللا عنهما- إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء عن أيب بكر 

 ،فسماه فعرفته :قال لرجل من قريش ؟ن أنتمم :فقلت ،أنا براعي غنم يسوق غنمه
 ،نعم :قال ؟هل أنت حالب يلف :نعم فقلت :قال ؟هل يف غنمك من لنب :فقلت

 أمرته أن ينفض مأمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثُ مفأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثُ
 ]٣[من لنب وقد جعلت ]٢[هكذا ضرب إحدى كفيه باألخرى فحلب كثبة :فقال ،كفيه

حىت  ]٥[خرقة فصببت على اللنب ]٤[هايإداوة على ف - ليه وسلمصلى اهللا ع- لرسول اهللا 
 !اشرب يا رسول اهللا :فقلت -صلى اهللا عليه وسلم- برد أسفله فانتهيت إىل النيب 

  .فشرب حىت رضيت

                                                

 .ال يعلم إلدخال احلديث يف الباب وجه صاف غري كدر): وحدثنا( :قوله ]١[
 .شيئاً قليالً أو قدر حلبة من لنب وقدر قدح، أ: أي): كثبة( :قوله ]٢[
 .كنت): وقد جعلت( :قوله ]٣[
 .أي فمها كما يف رواية): على فيها( :قوله ]٤[
 .املاء من تلك اإلداوة): على اللنب( :قوله ]٥[
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٣٦٧ 

  ق الرضوي على صحيح البخاريالتعلي شركةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الشركة
  باب الشركة يف الطعام

أو قبضة قبضة ملا مل ير  ]٢[والعروض وكيف قسمة ما يكال ويوزن جمازفة ]١[والنهد
وكذلك جمازفة الذهب  وهذا بعضاً أن يأكل هذا بعضاً املسلمون يف النهد بأساً
  .والفضة والقران يف التمر

بن اكيسان عن جابر  حدثنا عبد اهللا بن يوسف أخربنا مالك عن وهب بن -  ٢٤٨٣
قبل  بعثاً - صلى اهللا عليه وسلم- بعث رسول اهللا : ه قالأن - رضي اهللا عنهما- عبد اهللا 

الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح وهم ثالث مائة وأنا فيهم فخرجنا حىت إذا كنا 
ه فكان ببعض الطريق فين الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك اجليش فجمع ذلك كلّ

 ،مترة مترة صيبنا إالّتكن تحىت فين فلم  قليالً يوم قليالً كان يقوتنا كلّومتر  ]٣[وديمز
انتهينا إىل البحر فإذا  مثُ :قال ،لقد وجدنا فقدها حني فنيت :وما تغين مترة فقال :فقلت

أمر أبو عبيدة بضلعني  مثُ ،فأكل منه ذلك اجليش مثاين عشرة ليلة ]٤[حوت مثل الظرب
  .مرت حتتهما فلم تصبهما مأمر براحلة فرحلت ثُ مه فنصبا ثُمن أضالع

  باب قسمة الغنم
أبو عوانة عن سعيد بن مسروق  أخربناحدثنا علي بن احلكم األنصاري  - ٢٤٨٨

صلى اهللا عليه -كنا مع النيب : عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال
صلى -وكان النيب  :قال وغنماً ا إبالًبذي احلليفة فأصاب الناس جوع فأصابو - وسلم

                                                
 .   ):دهوالن( :قوله ]١[
 .هل جيوز ):جمازفة( :قوله ]٢[
 .            ):يدمزو( :قوله ]٣[
 .جبل صغري ):الظرب( :قوله ]٤[
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٣٦٨ 

  ق الرضوي على صحيح البخاريالتعلي شركةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

]١[يف أخريات القوم فعجلوا وذحبوا -اهللا عليه وسلم
صلى -ونصبوا القدور فأمر النيب  

 ببعري فند منها ]٤[من الغنم ]٣[قسم فعدل عشرة مثُ ]٢[بالقدور فأكفئت -اهللا عليه وسلم
بسهم فحبسه اهللا  بعري فطلبوه فأعياهم وكان يف القوم خيل يسرية فأهوى رجل منهم

 ،هكذاهلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به  إنّ :قال مثُ
 :قال ؟ا نرجو أو خناف العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصبإن :فقال جدي

أما  ،ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك
ما الظفر فمدى احلبشةفعظم وأ السن.  

  باب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه
مسعت النعمان  :يقول مسعت عامراً :حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال - ٢٤٩٣

مثل القائم على  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنهما-بن بشري 
أعالها  فأصاب بعضهم والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ]٥[حدود اهللا

يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم  وبعضهم أسفلها فكان الذي
ومل نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا  لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقاً :فقالوا
  .وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً مجيعاً

  باب شركة اليتيم وأهل املرياث
  حدثنا األويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صاحل عن ابن شهاب أخربين - ٢٤٩٤

                                                
 .بعض الغنم ):ذحبوا( :قوله ]١[
 .أفرغت لذحبهم الغنم قبل أن تقسم وكانت من مال الغنيمة): فأكفئت( :قوله ]٢[
 .عشر غنم أعطى اآلخر بعرياً اًفإن أعطى أحد ):فعدل عشرة( :قوله ]٣[
 .الباقية ):من الغنم( :قوله ]٤[
 .مر باملعروف الناهي عن املنكراآل ):على حدود اهللالقائم ( :قوله ]٥[
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٣٦٩ 

  ق الرضوي على صحيح البخاريالتعلي شركةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

حدثين يونس عن  :وقال الليثح  -رضي اهللا عنها- ه سأل عائشة أنبن الزبري عروة 
 عن قول اهللا -رضي اهللا عنها-سأل عائشة  ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري أنه

﴿: عزوجلّ                             

   ﴾]يا ابن أخيت هي اليتيمة تكون يف حجر وليها تشاركه يف  :قالت ]٣: النسا
ماله فيعجبه ماهلا ومجاهلا فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها 

هن أن يقسطوا هلن ويبلغوا بِ ا غريه فنهوا أن ينكحوهن إالّمثل ما يعطيه ]١[فيعطيها
قال  .أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب هلم من النساء سواهن

بعد هذه  -صلى اهللا عليه وسلم-الناس استفتوا رسول اهللا  إنّ مثُ: قالت عائشة :عروة
﴿: تعاىل اآلية فأنزل اهللا                        

               ﴾إىل قوله :﴿        ﴾]١٢٧: سورة النساء[ 
فيهااهللا ه يتلى عليكم يف الكتاب اآلية األوىل اليت قال والذي ذكر اهللا أن :﴿     

                       ﴾]وقول : قالت عائشة ]٣: النسا
﴿: اهللا يف اآلية األخرى        ﴾]هي رغبة أحدكم  ]١٢٧: النساء

ال فنهوا أن ينكحوا ما ليتيمته اليت تكون يف حجره حني تكون قليلة املال واجلم
  .بالقسط من أجل رغبتهم عنهن رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء إالّ

  باب الشركة يف الطعام وغريه
  .له شركة آخر فرأى عمر أنّ ]٢[فغمزه ساوم شيئاً رجالً ويذكر أنّ

بن الفرج أخربين عبد اهللا بن وهب أخربين سعيد احدثنا أصبغ  - ٢٥٠٢- ٢٥٠١
صلى اهللا عليه - بن هشام وكان قد أدرك النيب اة بن معبد عن جده عبد اهللا عن زهر
 -صلى اهللا عليه وسلم-وذهبت به أمه زينب بنت محيد إىل رسول اهللا  - وسلم

                                                
 .إخل ...ال يريد أن يعطي :ظر إىل املنفي أينا ):فيعطيها( :قوله ]١[
 .وأشار بالغمز إىل أن يشركه فيه ):فغمزه( :قوله ]٢[
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٣٧٠ 

  ق الرضوي على صحيح البخاريالتعلي شركةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

هو صغري فمسح رأسه ودعا له وعن زهرة بن معبد  :فقال ،بايعه !يا رسول اهللا: فقالت
السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر ه كان خيرج به جده عبد اهللا بن هشام إىل أن

قد  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أشركنا فإنّ :فيقوالن له -رضي اهللا عنهما- وابن الزبري 
قال . ها إىل املرتلكما هي فيبعث بِ ]١[دعا لك بالربكة فيشركهم فرمبا أصاب الراحلة

  .يكه بالنصف فإذا سكت فيكون شريناشرك: إذا قال الرجل للرجل: أبو عبد اهللا
  إخل... باب االشتراك يف اهلدي والبدن

حدثنا أبو النعمان حدثنا محاد بن زيد أخربنا عبد امللك بن  - ٢٥٠٦- ٢٥٠٥
قدم : قاال -رضي اهللا عنهم-جريج عن عطاء عن جابر وعن طاوس عن ابن عباس 

 ال ن باحلجووأصحابه صبح رابعة من ذي احلجة مهل -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
إىل نسائنا ففشت يف ذلك  خيلطهم شيء فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن حنلّ

فقال جابر بكفه  فريوح أحدنا إىل مىن وذكره يقطر منياً :قال جابر :قال عطاء ،القالة
يقولون كذا  أقواماً بلغين أنّ :فقال فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقام خطيباً

عزوجل وأتقى هللا  وكذا واهللا ألنا أبري استقبلت من أمري ما استدبرت منهم ولو أن
 يا رسول :فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال ،معي اهلدي ألحللت ما أهديت ولوال أنّ

 :]٢[وجاء علي بن أيب طالب فقال أحدمها :قال ،ال بل لألبد :فقال ؟هي لنا أو لألبد !اهللا
 ]٤[لبيك :وقال اآلخر -لى اهللا عليه وسلمص-مبا أهل به رسول اهللا  ]٣[يقول لبيك

أن يقيم  - صلى اهللا عليه وسلم-فأمر النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-حبجة رسول اهللا 
  .على إحرامه وأشركه يف اهلدي
                                                

 .من الربح ):أصاب الراحلة( :قوله ]١[
 .جابر فيما يروى عنه ):فقال أحدمها( :قوله ]٢[
 .علي رضي اهللا تعاىل عنه ):يقول لبيك( :قوله ]٣[
 .اس يف روايتهابن عب ):لبيك: وقال اآلخر( :قوله ]٤[
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٣٧١ 

  ق الرضوي على صحيح البخاريالتعلي شركةالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  جبزور يف القسم باب من عدل عشرة من الغنم
حدثنا حممد أخربنا وكيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن  - ٢٥٠٧
بذي  - صلى اهللا عليه وسلم-كنا مع النيب : قال -رضي اهللا عنه-افع بن خديج جده ر

ها القدور فجاء رسول اهللا فعجل القوم فأغلوا بِ إبالً وأ احلليفة من امة فأصبنا غنماً
بعريا  إنّ ممن الغنم جبزور ثُ ةعدل عشر مها فأكفئت ثُفأمر بِ -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى -فقال رسول اهللا  ،خيل يسرية فرماه رجل فحبسه بسهم ند وليس يف القوم إالّ
هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به  إنّ :-اهللا عليه وسلم

 ا نرجو أو خناف أن نلقى العدو غدا وليس معناإن !يا رسول اهللا :قال جدي :قال ،هكذا
ما أر الدم وذكر اسم اهللا عليه  ]٢[أو أرن ]١[اعجل :فقال ؟فنذبح بالقصبأمدى 

فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما الظفر فمدى احلبشةا السن فعظم وأم.  

                                                

 .يف الذبح لئال خينق ):اعجل: قال( :قوله ]١[
 .اعجل ):أو أرن( :قوله ]٢[
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٣٧٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري هنرالاب كت )         (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الرهن
  باب من رهن درعه

فقال  ميف السل ]١[تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل :حدثنا األعمش قال -  ٢٥٠٩
 -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنها-حدثنا األسود عن عائشة  :إبراهيم

  .إىل أجل ورهنه درعه اشترى من يهودي طعاماً
  باب الرهن مركوب وحملوب

 ]٢[تركب الضالة بقدر علفها وحتلب بقدر علفها والرهن :ة عن إبراهيمغرياملوقال 
  .]٣[مثله

ه كان أن -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٥١١
  .الرهن يركب بنفقته ويشرب لنب الدر إذا كان مرهوناً :يقول

                                                

 .الكفيل ):والقبيل( :قوله ]١[
 .املرهون :أي ):والرهن( :قوله ]٢[
  .يف احلكم ):مثله( :قوله ]٣[
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٣٧٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وفضله عتقالاب كت )             (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  وفضله العتقيف كتاب 
  إخل... هو هللا :باب إذا قال لعبده

صلى اهللا عليه -ملا قدمت على النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ٢٥٣١
، ها من دارة الكفر جنتعلى أن يا ليلة من طوهلا وعنائها :قلت يف الطريق - وسلم
بايعته ف -اهللا عليه وسلم صلى-فلما قدمت على النيب  ،وأبق مين غالم يف الطريق :قال

 !يا أبا هريرة :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال يل رسول اهللا  ،فبينا أنا عنده إذ طلع الغالم
 ]١[مل يقل أبو كريب :قال أبو عبد اهللا. لوجه اهللا فأعتقته هو حر :فقلت ،هذا غالمك

  .حر :عن أيب أسامة
الولد باب أم  

عتبة بن أيب كان : قالت -رضي اهللا عنها-ئشة عا حدثين عروة بن الزبري أنّ -  ٢٥٣٣
ه إن :وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة قال عتبة

زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة  -صلى اهللا عليه وسلم-قدم رسول اهللا  ]٢[ابين فلما
بد بن زمعة فقال وأقبل معه بع -صلى اهللا عليه وسلم-زمعة فأقبل به إىل رسول اهللا 

يا رسول هذا  :فقال عبد بن زمعة ،ه ابنهأن يابن أخي عهد إلَهذا  !يا رسول اهللا :سعد
إىل ابن  - صلى اهللا عليه وسلم-فنظر رسول اهللا  ،أخي ابن زمعة ولد على فراشه !اهللا

ا هو لك ي :- صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا فقال  ]٣[وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به
 :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا و ،أبيهه ولد على فراش بن زمعة من أجل أناعبد 

      من شبهه بعتبة وكانت سودة زوج النيب ا رأى ملاحتجيب منه يا سودة بنت زمعة 

  .-صلى اهللا عليه وسلم-
                                                

 .وفيه الترمجة األوىل): أبو كريبمل يقل ( :قوله ]١[
 .كان يغشاها فحملت منه وولدت ولداً): ابين فلماإنه ( :قوله ]٢[
  .بعتبة): الناس بهأشبه ( :قوله ]٣[
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٣٧٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وفضله عتقالاب كت )             (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إخل... أخو الرجل باب إذا أسر  
من األنصار استأذنوا  رجاالً أنّ -رضي اهللا عنه-بن مالك حدثين أنس  -  ٢٥٣٧

 :فقال ،ائذن فلنترك البن أختنا عباس فداءه :فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
  .]٢[درمهاً ]١[ال تدعون منه

  ]٣[باب عتق املشرك
 -رضي اهللا عنه-حكيم بن حزام  حدثنا أبو أسامة عن هشام أخربين أيب أنّ - ٢٥٣٨

ل على مائة بعري فلما أسلم محل على مائة بعري وأعتق أعتق يف اجلاهلية مائة رقبة ومح
أرأيت  !يا رسول اهللا :فقلت - صلى اهللا عليه وسلم-فسألت رسول اهللا  :قال ،مائة رقبة

فقال رسول اهللا  :قال ؟هابِأتربر  :ها يعينأشياء كنت أصنعها يف اجلاهلية كنت أحتنث بِ
  .خريأسلمت على ما سلف لك من  :- صلى اهللا عليه وسلم- 

  باب من ملك من العرب رقيقاً
   ]٩[   ﴿: تعاىل اهللا وقول ]٨[وسىب الذرية ]٧[وفدى ]٦[وجامع ]٥[وباع ]٤[فوهب

                                                

ليس لكم أن تتركوا له فداءه : ال تتركون منه درمهاً أي: أي): تدعون منهال ( :قوله ]١[
 .وه من األسرنقذوتست

  .إالّ أن يفادي بنفسه ):منه درمهاً( :قوله ]٢[
 .إضافة إىل الفاعل): عتق املشرك( :قوله ]٣[
 .طائفة): فوهب( :قوله ]٤[
 .أخرى ):وباع( :قوله ]٥[
 .النساء): وجامع( :قوله ]٦[
 .البعض): وفدى( :قوله ]٧[
 .الصبيان): وسىب الذرية( :قوله ]٨[
 .طلق اهللا العبد فيتناول العربأ): مثالً عبداً( :قوله ]٩[
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٣٧٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وفضله عتقالاب كت )             (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

                              

                  ﴾]٧٥: النحل[.  
 مروان واملسور بن خمرمة عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أنّحدثين  - ٢٥٣٩
إليهم  قام حني جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  أخرباه أنّ

احلديث إيل أصدقه فاختاروا إحدى  ن ترون وأحبمعي م إنّ :فقال ،أمواهلم وسبيهم
الطائفتني إمصلى اهللا عليه - وكان النيب  ]١[هما السيب وقد كنت استأنيت بِا املال وإم

صلى -النيب  ن هلم أنّانتظرهم بضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبي - وسلم
 صلى- ا خنتار سبينا فقام النيب فإن :واإحدى الطائفتني قال غري راد إليهم إالّ - اهللا عليه وسلم
إخوانكم قد  ا بعد فإنّأم :قال ميف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله ثُ -اهللا عليه وسلم

منكم أن يطيب ذلك فليفعل  أحبإليهم سبيهم فمن  أن أرد ي رأيتونا تائبني وإنؤجا
ومن أحب فقال  ،فيء اهللا علينا فليفعلل ما يأن يكون على حظه حىت نعطيه إياه من أو

ا ال ندري من أذن منكم ممن مل يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا إن :قال ،طيبنا لك :الناس
صلى اهللا عليه -رجعوا إىل النيب  معرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثُ

قال  :سوقال أن ،هم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سيب هوازنفأخربوه أن - وسلم
  .فاديت نفسي وفاديت عقيالً :- صلى اهللا عليه وسلم-عباس للنيب 

صلى اهللا عليه -النيب  إنّ يإىل نافع فكتب إلَكتبت  :أخربنا ابن عون قال - ٢٥٤٠
وأنعامهم تسقى على املاء فقتل  ]٢[أغار على بين املصطلق وهم غارون - وسلم

ين به عبد اهللا بن عمر وكان يف حدث مقاتلتهم وسىب ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية
  .ذلك اجليش

                                                
 .انتظرت بالوفد ومل أقسم سبيهم رجاء أن حيضروا :يأ): هموقد كنت استأنيت بِ( :قوله ]١[
 .ونغافل): غارون( :قوله ]٢[
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٣٧٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وفضله عتقالاب كت )             (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... العبيد إخوانكم: صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 
رأيت أبا ذر  :حدثنا واصل األحدب قال مسعت املعرور بن سويد قال - ٢٥٤١
ي إن :فقال ،فسألناه عن ذلك ]١[وعلى غالمه حلة وعليه حلة -رضي اهللا عنه-الغفاري 

صلى اهللا عليه -فقال يل النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فشكاين إىل النيب  ساببت رجالً
إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم فمن  إنّ :قال مثُ ]٢[هأعريته بأم :- وسلم

كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم 
  .فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

  دهونصح سي عزوجله لعبد إذا أحسن عبادة ربباب ا
 :- رضي اهللا عنه- قال أبو هريرة  :عن الزهري مسعت سعيد بن املسيب يقول -  ٢٥٤٨

للعبد اململوك الصاحل أجران والذي نفسي  :- صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا 
  .وأنا مملوك أن أموت ألحببت ]٤[أمي وبر لوال اجلهاد يف سبيل اهللا واحلج ]٣[بيده

 :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٥٤٩
  .ه وينصح لسيدهحيسن عبادة رب ]٥[نعم ما ألحدهم

  باب كراهية التطاول على الرقيق
﴿: ل اهللاوعبدي وأميت وق :وقوله       ﴾]وقال ]٣٢: النور :
﴿   ﴾]٧٥: النحل[ ﴿      ﴾]عزوجل وقال ]٢٥: يوسف :

                                                

 .مثل حلته): ةحل( :قوله ]١[
 .إنك امرؤ فيك جاهلية): هبأمأعريته ( :قوله ]٢[
 .حديث مدرج والكالم من هاهنا كالم أيب هريرة رضي اهللا تعاىل عنه): والذي نفسي بيده( :قوله ]٣[
احلارث كانت رأت النيب صلى صبيح بن املراد باألم سيدتنا أميمة بنت ): وبر أمي( :قوله ]٤[

 ".صحيح مسلم"هللا عليه وسلم وثبت إسالمها رضي اهللا تعاىل عنها يف ا
 .الضمري إىل العبيد): ما ألحدهم( :قوله ]٥[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٣٧٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري وفضله عتقالاب كت )             (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿      ﴾]قوموا إىل  :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب  ]٢٥ :النساء
﴿، سيدكم    ﴾]٤٢: يوسف[ دكموم عند سيدك: يعينن سي]١[.  
إذا  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن عبد اهللا  - ٢٥٥٠

كان له أجره مرتني ]٢[هنصح العبد سيده وأحسن عبادة رب.  
دهباب العبد راع يف مال سي  

٣[دونسب النيب صلى اهللا عليه وسلم املال إىل السي[.  
صلى اهللا عليه - ه مسع رسول اهللا أن - همارضي اهللا عن- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢٥٥٨
ول عن رعيته ؤول عن رعيته فاإلمام راع ومسؤراع ومسكلكم  :يقول - وسلم

ول عن رعيته واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي ؤمسوالرجل يف أهله راع وهو 
 :قال ،ول عن رعيتهؤده راع وهو مسمال سيولة عن رعيتها واخلادم يف ؤمس

صلى اهللا عليه -وأحسب النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-لنيب فسمعت هؤالء من ا
ول عن رعيته فكلكم راع وكلكم ؤوالرجل يف مال أبيه راع ومس :قال - وسلم
 .ول عن رعيتهؤمس

                                                

  . يا بين سلمة): ومن سيدكم( :قوله ]١[
علم منه بإشارة النص كراهة التطاول فإنّ السيد لو تطاول عليه ): وأحسن عبادة ربه( :قوله ]٢[

وأن ال يتركه يعمل عمالً غري خدمته فكيف يعبد ربه أو  ومن التطاول طول االستخدام
 .حيسن عبادته

  .كسب العبد ملواله فعلم أنّ): السيدإىل ( :قوله ]٣[
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٣٧٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كاتباملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب املكاتب
  ]١[سنة جنم يف كلّ باب املكاتب وجنومه

 ]٢[           ﴿: تعاىل وقوله

      ﴾]قلت لعطاء :جريجوقال روح عن ابن  ]٣٣: النور: 
وقاله عمرو بن  .واجباً ما أراه إالّ :قال ؟أن أكاتبه ]٤[له ماالً ]٣[إذا علمت يأواجب علَ

سريين  موسى بن أنس أخربه أنّ أخربين أنّ مثُ ،ال :قال ،تأثره عن أحد :دينار قلت لعطاء
كاتبه  :فقال - رضي اهللا عنه- املكاتبة وكان كثري املال فأىب فانطلق إىل عمر  سأل أنساً

  .فكاتبه ]٣٣: النور[﴾     ﴿ فأىب فضربه بالدرة ويتلو عمر
بريرة دخلت  إنّ :-رضي اهللا عنها- قالت عائشة  :عن ابن شهاب قال عروة -  ٢٥٦٠

جنمت عليها يف مخس سنني فقالت  يأواق سعليها تستعينها يف كتابتها وعليها مخ
فيها أرأيت إن عددت هلم عدة واحدة أيبيعك أهلك فأعتقك  ]٥[ونفست: ا عائشةهل

أن يكون  ال إالّ :فقالوا ،فيكون والؤك يل فذهبت بريرة إىل أهلها فعرضت ذلك عليهم
فذكرت ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم-فدخلت على رسول اهللا  :قالت عائشة ،الوالء لنا

ما الوالء ملن أعتق اشتريها فأعتقيها فإن :- عليه وسلمصلى اهللا - له فقال هلا رسول اهللا 
ليست  ما بال رجال يشترطون شروطاً :فقال - صلى اهللا عليه وسلم- قام رسول اهللا  مثُ

  .وأوثق ليس يف كتاب اهللا فهو باطل شرط اهللا أحق من اشترط شرطاً ،يف كتاب اهللا
                                                

 .                 :أي): يف كلّ سنة( :قوله ]١[
 .اخلري هو املال): فيهم خرياً( :قوله ]٢[
 .إذا طلب مين مملوكي الكتابة): إذا عملت( :قوله ]٣[
 .علمت له قوة على حتصيل املال: أي): له ماالً( :قوله ]٤[
 .رغبت: أي): ونفست( :قوله ]٥[
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٣٧٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كاتباملاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  إخل... باب ما جيوز من شروط مكاتب
بريرة جاءت تستعينها  أنّ أخربته -رضي اهللا عنها-عائشة  عن عروة أنّ - ٢٥٦١

ارجعي إىل أهلك فإن  :قالت هلا عائشة ،يف كتابتها ومل تكن قضت من كتابتها شيئاً
فذكرت ذلك بريرة ألهلها  ،وا أن أقضي عنك كتابتك ويكون والؤك يل فعلتأحب

والؤك فذكرت  لنافلتفعل ويكون  ]١[إن شاءت أن حتتسب عليك :فأبوا وقالوا
 :صلى اهللا عليه وسلم-فقال هلا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-لرسول اهللا  ]٢[ذلك

ثُ :قال ،ما الوالء ملن أعتقابتاعي فأعتقي فإنصلى اهللا عليه وسلم-قام رسول اهللا  م - 
ليس يف  ليست يف كتاب اهللا من اشترط شرطاً ما بال أناس يشترطون شروطاً :فقال

  .وأوثق  فليس له وإن شرط مائة مرة شرط اهللا أحقكتاب اهللا

                                                

  .عائشة رضي اهللا تعاىل عنها): أن حتتسب عليك( :قوله ]١[
 .عائشة رضي اهللا تعاىل عنها): فذكرت ذلك( :قوله ]٢[
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٣٨٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  وفضلها والتحريض عليها كتاب اهلبة
  باب فضل اهلبة

ابن أخيت إن كنا لننظر إىل : ها قالت لعروةأن - رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢٥٦٧
صلى اهللا - وما أوقدت يف أبيات رسول اهللا  ]١[اهلالل مث اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين

ه أن سودان التمر واملاء إالّاأل :قالت ؟يا خالة ما كان يعيشكم :فقلت ،نار -عليه وسلم
 ]٢[جريان من األنصار كانت هلم منائح - صلى اهللا عليه وسلم-قد كان لرسول اهللا 

  .هم فيسقينامن ألبانِ -صلى اهللا عليه وسلم-وكانوا مينحون رسول اهللا 
  باب القليل من اهلبة

لو  :لقا - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٥٦٨
  .ألجبت ولو أهدي إيل ذراع أو كراع لقبلت ]٤[أو كراع ]٣[دعيت إىل ذراع

  شيئاً باب من استوهب من أصحابه
 كنت يوماً: قال - رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن أيب قتادة السلمي عن أبيه  -  ٢٥٧٠
يف مرتل يف طريق مكة  - صلى اهللا عليه وسلم- مع رجال من أصحاب النيب  جالساً
نازل أمامنا والقوم حمرمون وأنا غري حمرم فأبصروا  - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  ورسول
لتفت فاي أبصرته وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوين به وأحبوا لو أن وحشياً محاراً

 :فقلت هلم ،ركبت ونسيت السوط والرمح مفأبصرته فقمت إىل الفرس فأسرجته ثُ
                                                

األول يف أول الشهر األول، الثاين يف أول الشهر الثاين، ): ثالثة أهلة يف شهرين( :قوله ]١[
 .والثالث يف أول الشهر الثالث فاملدة ستون يوماً واألهلة ثالثة

 .املنيحة غنم ذات لنب): منائح( :قوله ]٢[
 .ساعد): إىل ذراع( :قوله ]٣[

 .ما دون الركبة من الساق): كراعأو ( :قوله ]٤[
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٣٨١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

هما  واهللا ال نعينك عليه بشيء فغضبت فرتلت فأخذتال :فقالوا ،ناولوين السوط والرمح
هم إن مركبت فشددت على احلمار فعقرته مث جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثُ مثُ

صلى اهللا - رم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول اهللا شكوا يف أكلهم إياه وهم ح
فناولته العضد فأكلها  ،نعم :قلتف ؟معكم منه شيء :فسألناه عن ذلك فقال - عليه وسلم
  .به زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب قتادة ]٢[فحدثين وهو حمرم ]١[حىت نفدها

  باب من استسقى
أتانا رسول اهللا : يقول -رضي اهللا عنه- مسعت أنساً :حدثين أبو طوالة قال -  ٢٥٧١

شبته من ماء بئرنا  ميف دارنا هذه فاستسقى فحلبنا شاة لنا ثُ -صلى اهللا عليه وسلم-
 :هذه فأعطيته وأبو بكر عن يساره وعمر جتاهه وأعرايب عن ميينه فلما فرغ قال عمر

 :األمينون األمينون أال فيمنوا قال أنس :قال مثُ ،فأعطى األعرايب فضله ]٣[هذا أبو بكر
  .فهي سنة فهي سنة فهي سنة

  باب قبول هدية الصيد
القوم مبر الظهران فسعى  ]٥[أرنباً ]٤[أنفجنا: قال -رضي اهللا عنه-عن أنس  - ٢٥٧٢

اهللا  صلى- ها أبا طلحة فذحبها وبعث إىل رسول اهللا فلغبوا فأدركتها فأخذا فأتيت بِ
  ؟منه وأكل :قلت ،فيه فقبله فخذيها ال شك: ]٧[قال ]٦[بوركها أو فخذيها - عليه وسلم

                                                

 .أفناها: أي): نفدها( :قوله ]١[
 .فحدثين: قال حممد بن جعفر): فحدثين( :قوله ]٢[
 .رجاء أن يعطيه أبا بكر): هذا أبو بكر( :قوله ]٣[
 .اإلنفار: اإلنفاج): أنفجنا( :قوله ]٤[
  .     ): أرنباً( :قوله ]٥[
 .شك أوالً ثُم جزم على األخري: يعين): أو فخذيها( :قوله ]٦[
 .فخذيها ال شك فيه: شعبة): قال( :قوله ]٧[
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٣٨٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .قال بعد قبله موأكل منه ثُ :قال
  باب قبول اهلدية

أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إىل : قال - رضي اهللا عنهما- عن ابن عباس  -  ٢٥٧٥
من  - صلى اهللا عليه وسلم- فأكل النيب  ]٢[وأضباً ومسناً ]١[أقطاً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

صلى - فأكل على مائدة رسول اهللا  :قال ابن عباس ،ضب تقذراًاألقط والسمن وترك األ
  .- صلى اهللا عليه وسلم- ما أكل على مائدة رسول اهللا  كان حراماًولو  - اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه -كان رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٥٧٦
كلوا  :قال ألصحابه ،صدقة :فإن قيل ؟إذا أيت بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة - وسلم

  .فأكل معهم -لمصلى اهللا عليه وس-]٣[هدية ضرب بيده :ومل يأكل وإن قيل
رضي -على عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم-دخل النيب : عن أم عطية قالت -  ٢٥٧٩
شيء بعثت به أم عطية من الشاة اليت  ال إالّ :قالت ؟عندكم شيءأ :فقال -اهللا عنها

  .]٤[هاها قد بلغت حملّإن :قال ،بعثت إليها من الصدقة
  إخل... باب من أهدى إىل صاحبه

هداياهم يومي كان الناس يتحرون بِ: قالت -رضي اهللا عنها-شة عن عائ - ٢٥٨٠
  .عنها ]٧[فأعرض ]٦[فذكرت له ]٥[صواحيب اجتمعن إنّ :وقالت أم سلمة

                                                

 . ): أقطا( :قوله ]١[
 .  مجع ضب، ): اًأضبو( :قوله ]٢[
 .شرع يف األكل مسرعاً: أي): ضرب بيده( :قوله ]٣[
  . وهو اآلن هدية): حملّها( :قوله ]٤[
 .مالنا ال يهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا كان عندنا: وقلن): اجتمعن( :قوله ]٥[
 .صلى اهللا عليه وسلم): فذكرت له( :قوله ]٦[
 .صلى اهللا عليه وسلم): فأعرض( :قوله ]٧[
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٣٨٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 - صلى اهللا عليه وسلم-نساء رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢٥٨١
كن حزبني فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة واحلزب اآلخر أم سلمة 

 وكان املسلمون قد علموا حب -صلى اهللا عليه وسلم-سائر نساء رسول اهللا و
عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن  - اهللا عليه وسلمصلى -رسول اهللا 

صلى -أخرها حىت إذا كان رسول اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم-يهديها إىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه - ها إىل رسول اهللا ة بِيف بيت عائشة بعث صاحب اهلدي - اهللا عليه وسلم

صلى اهللا -كلمي رسول اهللا  :يف بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلن هلا - وسلم
صلى اهللا عليه - من أراد أن يهدي إىل رسول اهللا  :يكلم الناس فيقول -عليه وسلم

 إليه حيث كان من نسائه فكلمته أم سلمة مبا قلن فلم يقل هلا اهدية فليهده - وسلم
فكلمته حني دار  :قالت ،كلميه :فقلن هلا ،ما قال يل شيئاً :فسألنها فقالت ،شيئاً
كلميه حىت  :فقلن هلا ،ما قال يل شيئاً :فقالت ،فسألنها فلم يقل هلا شيئاً أيضاً ]١[إليها

الوحي مل يأتين وأنا يف  ال تؤذيين يف عائشة فإنّ :يكلمك فدار إليها فكلمته فقال هلا
 ممن أذاك يا رسول اهللا ثُعزوجل أتوب إىل اهللا  :فقالت :قالت ،عائشة الّثوب امرأة إ

صلى- إىل رسول اهللا  نفأرسل - صلى اهللا عليه وسلم- هن دعون فاطمة بنت رسول اهللا إن 
 :شدنك اهللا العدل يف بنت أيب بكر فكلمته فقالانساءك ين إنّ :تقول -اهللا عليه وسلم

ارجعي إليه  :بلى فرجعت إليهن فأخربن فقلن :قالتف ؟أال حتبني ما أحب !يا بنية
نساءك  إنّ :زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت ]٢[فأبت أن ترجع فأرسلن

عائشة وهي  ]٣[ينشدنك اهللا العدل يف بنت ابن أيب قحافة فرفعت صوا حىت تناولت
                                                

 .يوم نوبتها: أي): دار إليها( :قوله ]١[
 .فاطمة): فأرسلن( :قوله ]٢[
 .وقعت فيها: أي ):حىت تناولت( :قوله ]٣[
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٣٨٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ،هل تكلم لينظر إىل عائشة - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  قاعدة فسبتها حىت إنّ
صلى اهللا عليه -فنظر النيب  :فتكلمت عائشة ترد على زينب حىت أسكتتها قالت :قال

عن هشام عن الغساين وقال أبو مروان . ها بنت أيب بكرإن :إىل عائشة وقال - وسلم
هداياهم يوم عائشة وعن هشام عن رجل من قريش ورجل كان الناس يتحرون بِ :عروة

 :حممد بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قالت عائشةمن املوايل عن الزهري عن 
  .فاستأذنت فاطمة - صلى اهللا عليه وسلم- كنت عند النيب 

  جائزة باب من رأى اهلبة الغائبة
رضي اهللا - املسور بن خمرمة  ذكر عروة أنّ :قالعن ابن شهاب  -  ٢٥٨٤- ٢٥٨٣
اءه وفد هوازن قام يف حني ج -اهللا عليه وسلمصلى -النيب  أنّ ومروان أخرباه - عنهما

ي ونا تائبني وإنؤإخوانكم جا فإنّ ،ا بعدأم :قال مالناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله ثُ
رأيت أن أرد منكم  إليهم سبيهم فمن أحب١[بأن يطي[ أن  ذلك فليفعل ومن أحب

كطيبنا ل :فقال الناس ،ل ما يفيء اهللا علينايكون على حظه حىت نعطيه إياه من أو.  
  باب اهلبة للولد

مل جيز حىت يعدل بينهم ويعطي اآلخرين مثله وال يشهد  بعض ولده شيئاًوإذا أعطى 
اعدلوا بني أوالدكم يف العطية وهل للوالد أن  :-صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب  ]٢[عليه

صلى -باملعروف وال يتعدى واشترى النيب  ]٣[يرجع يف عطيته وما يأكل من مال ولده
  .]٤[اصنع به ما شئت :أعطاه ابن عمر وقال مثُ من عمر بعرياً - عليه وسلماهللا

                                                

 .نفسه): بأن يطي( :قوله ]١[
 .ال يسع للشهود أن يشهدوا عليه أنه مل يعدل بني بنيه: على األب، أي: أي): ال يشهد عليه( :قوله ]٢[
 .ليس حلديث الباب به عالقة ظاهرة): من مال ولده( :قوله ]٣[
  رـمـوسلم يريد أن يهب البن عكان النيب صلى اهللا عليه ): ع به ما شئتـاصن: وقال( :قوله ]٤[

  . بعرياً فلو أمر به عمر لَلزمه أن يعطيه كلّ بنيه فاشتراه منه ووهب
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٣٨٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  واملرأة لزوجها باب هبة الرجل المرأته
صلى اهللا - ال يرجعان واستأذن النيب  :وقال عمر بن عبد العزيز ،جائزة :قال إبراهيم
صلى اهللا عليه -عائشة وقال النيب  ]١[نساءه يف أن ميرض يف بيت - عليه وسلم

هيب  :وقال الزهري فيمن قال المرأته ،العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه :وسلم
 :قال ،حىت طلقها فرجعت فيه يسرياً مل ميكث إالّ مثُ ]٢[هيل بعض صداقك أو كلّ

وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس يف شيء من أمره  ]٣[إليها إن كان خلبها يرد
﴿: قال اهللا تعاىل ،خديعة جاز                     ﴾

  .]٤: النساء[
  باب من مل يقبل اهلدية لعلة

 -صلى اهللا عليه وسلم-كانت اهلدية يف زمن رسول اهللا  :وقال عمر بن عبد العزيز
  .]٤[هدية واليوم رشوة

رضي اهللا -عبد اهللا بن عباس  أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أنّ - ٢٥٩٦
صلى اهللا -ه مسع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النيب أخربه أن -عنهما

محار وحش وهو  -صلى اهللا عليه وسلم-أهدى لرسول اهللا  هخيرب أن -عليه وسلم
قال صعبف ،هباألبواء أو بودان وهو حمرم فرد: ه هدييت فلما عرف يف وجهي رد

  .رمعليك ولكنا ح رد ليس بنا :قال
  مات قبل أن تصل إليه مثُ باب إذا وهب هبة أو وعد

                                                

 .فاستوهب القسم): يف بيت( :قوله ]١[
 .فوهب): أوكله( :قوله ]٢[
 .خدعها): خلبها( :قوله ]٣[

 .ال يهدون إالّ إىل من يرجون منه نفعاً): واليوم رشوة( :قوله ]٤[
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٣٨٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فهي لورثته  ]٣[حي ]٢[اهلدية واملهدى له ]١[إن مات وكانت فصلت :وقال عبيدة
أيهما مات قبل فهي لورثة  :وإن مل تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى وقال احلسن

  .]٤[املهدى له إذا قبضها الرسول
صلى - قال يل النيب : قال - رضي اهللا عنه-  ابن املنكدر مسعت جابراً حدثنا -  ٢٥٩٨

صلى - فلم يقدم حىت تويف النيب  لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثالثاً :- اهللا عليه وسلم
 - صلى اهللا عليه وسلم- فنادى من كان له عند النيب  فأمر أبو بكر منادياً - اهللا عليه وسلم

  .وعدين فحثى يل ثالثاً - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  إنّ :فقلت عدة أو دين فليأتنا فأتيته
  واملتاع باب كيف يقبض العبد

-قسم رسول اهللا : قالأنه  -رضي اهللا عنهما-عن املسور بن خمرمة  - ٢٥٩٩

يا بين انطلق  :فقال خمرمة ،ومل يعط خمرمة منها شيئاً ]٥[أقبية -صلى اهللا عليه وسلم
 :قال ،ادخل فادعه يل :فانطلقت معه فقال -ى اهللا عليه وسلمصل-بنا إىل رسول اهللا 

 ]٨[إليه ]٧[فنظر :خبأنا هذا لك قال: ]٦[فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال
  .رضي خمرمة :فقال

  باب هبة الواحد للجماعة
                                                

 .فصلت من املهدي ووصلت إىل املهدى إليه: أي): انت فصلتوك( :قوله ]١[
 .حالية): واملهدى له( :قوله ]٢[
 .حني القبض ثُم مات): حي( :قوله ]٣[
  . ولو مل يصل إىل املهدى له): الرسول( :قوله ]٤[
 .مجع قباء): أقبية( :قوله ]٥[
  . خبأنا: النيب صلى اهللا عليه وسلم): فقال( :قوله ]٦[
 .خمرمة نظرة أعجاب): فنظر( :قوله ]٧[
 .إىل القباء): إليه( :قوله ]٨[
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٣٨٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وقد  ]١[ورثت عن أخيت عائشة بالغابة :وقالت أمساء للقاسم بن حممد وابن أيب عتيق
  . معاوية مائة ألف فهو لكماأعطاين

أيت  -صلى اهللا عليه وسلم-النيب  أنّ -رضي اهللا عنه-عن سهل بن سعد  -  ٢٦٠٢
إن أذنت يل  :يساره األشياخ فقال للغالم بشراب فشرب وعن ميينه غالم وعن

  .يف يده ]٢[فتله ألوثر بنصييب منك يا رسول اهللا أحداً ما كنت :فقال ؟أعطيت هؤالء
  وغري املقسومة واملقسومة املقبوضة وغري املقبوضةباب اهلبة 

 يف املسجد - صلى اهللا عليه وسلم- أتيت النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن جابر  -  ٢٦٠٣
  .]٣[فقضاين وزادين

كان : قال - رضي اهللا عنه-مسعت أبا سلمة عن أيب هريرة  :عن سلمة قال -  ٢٦٠٦
 دعوه فإنّ :فقال ،به أصحابه فهم دين -اهللا عليه وسلمصلى - لرجل على رسول اهللا 

فأعطوها إياه فقالوا اشتروا له سناً :وقال ،مقاالً لصاحب احلق: إالً ا ال جند سناًإن 
أو خريكم من خريكم  فأعطوها إياه فإنّ ]٤[فاشتروها :قال ،هي أفضل من سنه سناً

  .أحسنكم قضاء
  باب إذا وهب مجاعة لقوم أو وهب رجل مجاعة جاز

صلى - النيب  أنّ ن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة أخرباهع -  ٢٦٠٨- ٢٦٠٧
إليهم أمواهلم  حني جاءه وفد هوازن مسلمني فسألوه أن يرد :قال - اهللا عليه وسلم

أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني  ياحلديث إلَ معي من ترون وأحب :وسبيهم فقال هلم
                                                

 .موضع قرب املدينة املطهرة): بالغابة( :قوله ]١[
 .رمى: تلّ أي): فتله( :قوله ]٢[
 .فرزة من الثمنوليست ملفالزيادة هبة وهبت  :أقول): وزادين( :قوله ]٣[
 ..............فالزيادة هبة غري مفرزة :أقول): فاشتروها( :قوله ]٤[
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٣٨٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إمانتظرهم  - صلى اهللا عليه وسلم-وكان النيب  ]١[ا املال وقد كنت استأنيتا السيب وإم
غري  - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ن هلم أنّبضع عشرة ليلة حني قفل من الطائف فلما تبي

إحدى الطائفتني قالوا إليهم إالّ راد: ا خنتار سبينا فقام يف املسلمني فأثىن على اهللا فإن
إليهم  ي رأيت أن أردونا تائبني وإنؤالء جاإخوانكم هؤ أما بعد فإنّ :قال ممبا هو أهله ثُ

سبيهم فمن أحب ه حىت أن يكون على حظّ منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب
فقال  ،طيبنا يا رسول اهللا هلم :فقال الناس ،ل ما يفيء اهللا علينا فليفعلأونعطيه إياه من 

يرفع إلينا عرفاؤكم  ا ال ندري من أذن منكم فيه ممن مل يأذن فارجعوا حىتإن :هلم
 -صلى اهللا عليه وسلم- رجعوا إىل النيب  مأمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثُ

هذا الذي بلغنا من سيب هوازن هذا آخر قول الزهري ، فهم طيبوا وأذنوافأخربوه أن
  .فهذا الذي بلغنا :يعين

   ]٢[به وعنده جلساؤه فهو أحق باب من أهدي له هدية
ه أخذ أن - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  - رضي اهللا عنه- هريرة  عن أيب -  ٢٦٠٩

قضاه أفضل  مثُ مقاالً لصاحب احلق إنّ :فقال ،فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له سناً
  .أفضلكم أحسنكم قضاء :وقال ]٣[من سنه

  باب هدية ما يكره لبسها
ن اخلطاب حلة رأى عمر ب: قال - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمر  -  ٢٦١٢

لو اشتريتها فلبستها يوم اجلمعة وللوفد  !يا رسول اهللا :سرياء عند باب املسجد فقال
صلى - جاءت حلل فأعطى رسول اهللا  ماآلخرة ثُما يلبسها من ال خالق له يف إن :قال

                                                
 .انتظرتكم ومل أقسم سبيكم وال مالكم): استأنيت( :قوله ]١[
 .وليس للجلساء فيه حق): فهو أحق( :قوله ]٢[
 ......................ومل يكن للجلساء فيما زاد له من حق): أفضل من سنه( :قوله ]٣[
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٣٨٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ،ما قلت ]١[أكسوتنيها وقلت يف حلة عطارد :قالف ،عمر منها حلة - اهللا عليه وسلم
  .له مبكة مشركاً  أكسكها لتلبسها فكسا عمر أخاًي ملإن :فقال

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بيت : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ٢٦١٣
صلى اهللا عليه -عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنيب فاطمة فلم يدخل 

يا فأتاها علي فذكر ما يل وللدن :فقال ]٢[موشياً ها ستراًي رأيت على بابِإن :قالف - وسلم
  .هم حاجةترسل به إىل فالن أهل بيت بِ :ليأمرين فيه مبا شاء قال :ذلك هلا فقالت

  باب قبول اهلدية من املشركني
بسارة  -عليه السالم-هاجر إبراهيم  :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال أبو هريرة عن النيب 

صلى اهللا عليه -للنيب أعطوها آجر وأهديت  :فقال ]٣[فدخل قرية فيها ملك أو جبار
 - صلى اهللا عليه وسلم-أهدى ملك أيلة للنيب  :وقال أبو محيد ]٤[شاة فيها سم - وسلم

  .وكتب له ببحرهم كساه برداًفبغلة بيضاء 
 - صلى اهللا عليه وسلم-أهدي للنيب : قال -رضي اهللا عنه-حدثنا أنس  - ٢٦١٥

والذي نفس حممد  :فقال ،جبة سندس وكان ينهى عن احلرير فعجب الناس منها
  .بيده ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا

صلى -دومة أهدى إىل النيب  ]٥[أكيدر إنّ :وقال سعيد عن قتادة عن أنس - ٢٦١٦
  .- اهللا عليه وسلم

                                                

 .اسم تاجر): عطارد( :قوله ]١[
 .شىتخمططاً بألوان ): موشياً( :قوله ]٢[
 .كافر): جبارأو ( :قوله ]٣[
 .فلم يكن أهدى إالّ كافر): شاة فيها سم( :قوله ]٤[
 .كان ملكاً نصرانياً): أكيدر( :قوله ]٥[
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٣٩٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى - كنا مع النيب : قال -رضي اهللا عنهما- عن عبد الرمحن بن أيب بكر  -  ٢٦١٨
هل مع أحد منكم  :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب ف ،ثالثني ومائة -اهللا عليه وسلم

جاء رجل مشرك مشعان طويل  مفإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه فعجن ثُ ؟طعام
 :قال ؟أم هبة :أو قال ]١[أم عطية بيعاً :-صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب  ،بغنم يسوقها

 ]٢[بسواد البطن - عليه وسلمصلى اهللا -بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النيب  ،ال
له  - صلى اهللا عليه وسلم-النيب  ]٣[قد حز مي اهللا ما يف الثالثني واملائة إالّأأن يشوى و

خبأ له فجعل منها  ه وإن كان غائباًأعطاها إياّ حزة من سواد بطنها إن كان شاهداً
  .قال قصعتني فأكلوا أمجعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعري أو كما

  باب اهلدية للمشركني
أمي وهي  يقدمت علَ: قالت -رضي اهللا عنهما-عن أمساء بنت أيب بكر  - ٢٦٢٠

صلى اهللا -رسول اهللا  فاستفتيت -صلى اهللا عليه وسلم-مشركة يف عهد رسول اهللا 
  .نعم صلي أمك :قال ،أفأصل أمي ]٤[وهي راغبة :قلت -عليه وسلم

  هبته وصدقتهباب ال حيلّ ألحد أن يرجع يف 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب : قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عباس  - ٢٦٢٢

  .يعود يف هبته كالكلب يرجع يف قيئه ]٥[ليس لنا مثل السوء الذي
  يف العمرى والرقىب :باب ما قيل

    .............................................  ]٦[أعمرته الدار فهي عمرى جعلتها
                                                

 .فدلّ على جواز قبول هدايا املشركني): أم عطية( :قوله ]١[
 . ): بسواد البطن( :قوله ]٢[
 .احلز القطع): حز( :قوله ]٣[
 .عن دين احلق: )وهي راغبة( :قوله ]٤[
 .فليتحرز املسلمون عن العود لئال يكون هلم هذا املثل): مثل السوء الذي( :قوله ]٥[
 .مدة عمره): جعلتها( :قوله ]٦[
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٣٩١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .]٢[اراًمجعلكم ع" فيها ]١[استعمركم" له
 بالعمرى - صلى اهللا عليه وسلم- قضى النيب : قال - رضي اهللا عنه- عن جابر  -  ٢٦٢٥

ها ملن وهبت لهأن.  
  باب االستعارة للعروس عند البناء

رضي اهللا - دخلت على عائشة  :حدثنا عبد الواحد بن أمين حدثين أيب قال -  ٢٦٢٨
انظر إليها  ارفع بصرك إىل جارييت: مثن مخسة دراهم فقالت ]٣[وعليها درع قطر - عنها
صلى- أن تلبسه يف البيت وقد كان يل منهن درع على عهد رسول اهللا  ]٤[ها تزهىفإن 

  .أرسلت إيل تستعريه باملدينة إالّ ]٥[فما كانت امرأة تقني -اهللا عليه وسلم
  باب فضل املنيحة

 :قال - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٦٢٩
حدثنا  والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح بإناء ]٧[منحةً ]٦[ملنيحة اللقحة الصفينعم ا

  .]٨[نعم الصدقة :عبد اهللا بن يوسف وإمساعيل عن مالك قال
ملا قدم املهاجرون املدينة من : قال -رضي اهللا عنه-عن أنس بن مالك  - ٢٦٣٠

هم األنصار على وكانت األنصار أهل األرض والعقار فقامس ءمكة وليس بأيديهم شي
                                                

﴿: قال تعاىل): استعمركم( :قوله ]١[  ﴾ ]٦١: هود[. 
  . ٓ               ): اراًمجعلكم ع( :قوله ]٢[
 .ن برود اليمن فيه بعض غلظةنوع م): درع قطر( :قوله ]٣[
 .تكره: أي): تزهى( :قوله ]٤[
 .تزين: أي): تقني( :قوله ]٥[
 .كثرية اللنب، صفة اللقحة يستوي فيه املذكر واملؤنث): الصفي( :قوله ]٦[
 .نصب على التمييز): منحةً( :قوله ]٧[
  .اللقحة الصفي، احلديث): نعم الصدقة( :قوله ]٨[
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٣٩٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٢[أنس أم ]١[هعام ويكفوهم العمل واملئونة وكانت أم أن يعطوهم مثار أمواهلم كلّ
سليم  أمرسول اهللا بن مالك عبد اهللا بن أيب طلحة فكانت أعطت أم أنس  كانت أم  
 ]٤[أم أمين - صلى اهللا عليه وسلم- النيب  ]٣[فأعطاهن عذاقاً -صلى اهللا عليه وسلم-

صلى اهللا عليه - النيب  فأخربين أنس أنّ :قال ابن شهاب .بن زيد ]٥[أم أسامةموالته 
املهاجرون إىل األنصار  انصرف إىل املدينة ردوملا فرغ من قتل أهل خيرب  - وسلم

صلى اهللا عليه وسلم-النيب  منائحهم اليت كانوا منحوهم من مثارهم فرد- ه إىل أم
وقال . أم أمين مكان من حائطه - عليه وسلمصلى اهللا - أعطى رسول اهللا فعذاقها 

  .مكان من خالصه :وقال ،هذاأخربنا أيب عن يونس بِ :أمحد بن شبيب
 -رضي اهللا عنهما-بن عمرو امسعت عبد اهللا : قالعن أيب كبشة السلويل  -  ٢٦٣١
ما  ]٦[أربعون خصلة أعالهن منيحة العرت :-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : يقول

، ها اجلنةأدخله اهللا بِ ها وتصديق موعودها إالّيعمل خبصلة منها رجاء ثوابِن عامل م
السالم وتشميت العاطس وإماطة  فعددنا ما دون منيحة العرت من رد :قال حسان

  .األذى عن الطريق وحنوه فما استطعنا أن نبلغ مخس عشرة خصلة
 :فقالوا ،فضول أرضني كانت لرجال منا: قال -رضي اهللا عنه-عن جابر  -  ٢٦٣٢

من كانت له  :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،نؤاجرها بالثلث والربع والنصف
  . أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أىب فليمسك أرضه

                                                

 .الضمري ألنس ):وكانت أمه( :قوله ]١[
 .بدل من أمه): أم أنس( :قوله ]٢[
 .املفعول الثاين): فأعطاهن( :قوله ]٣[
 .املفعول األول): أم أمين( :قوله ]٤[
 .بدل): أم أسامة( :قوله ]٥[
 .       ): العرت( :قوله ]٦[
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٣٩٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري ةباهلاب كت )        (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فسأله  -صلى اهللا عليه وسلم-جاء أعرايب إىل النيب  :حدثين أبو سعيد قال - ٢٦٣٣
قال  ،نعم :قال ؟ها شديد فهل لك من إبلاهلجرة شأن وحيك إنّ :عن اهلجرة فقال
يوم  ]١[فتحلبها :قال ،قال نعم ؟فهل متنح منها :قال ،نعم :قال ؟فتعطي صدقتها

  .اهللا لن يترك من عملك شيئاً فاعمل من وراء البحار فإنّ :نعم قال :قال ؟وردها
  على ما يتعارف الناس فهو جائز أخدمتك هذه اجلارية :باب إذا قال

  .هبة ذهكسوتك هذا الثوب فه :وإن قال ،هذه عارية: ]٢[الناسوقال بعض 
 - صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٦٣٥

اهللا كبت  أشعرت أنّ :فقالت ،هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت :قال
صلى اهللا عليه -وقال ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب . وأخدم وليدة ]٣[الكافر
  .فأخدمها هاجر :- وسلم

  فهو كالعمرى والصدقة على فرس باب إذا محل رجالً
  .له أن يرجع فيها: ]٤[وقال بعض الناس

مسعت أيب  :يسأل زيد بن أسلم قال مسعت مالكاً :سفيان قالحدثنا  - ٢٦٣٦
ت محلت على فرس يف سبيل اهللا فرأيته يباع فسأل: -رضي اهللا عنه-قال عمر  :يقول

  .ال تشتر وال تعد يف صدقتك :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
                                                

 .ملن ورد املاء من املساكني): فتحلبها( :قوله ]١[
: يد اتهدين موىل الفقهاء أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنهمس): وقال بعض الناس( :قوله ]٢[

 .إخل... هذه عارية
 .            ): كبت الكافر( :قوله ]٣[
له أن : إمام األئمة مالك األزمة أبو حنيفة رضي اهللا تعاىل عنه): وقال بعض الناس( :قوله ]٤[

 .يرجع
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٣٩٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الشهادات
  إخل ...باب إذا عدل رجل أحداً

أخربين عروة وابن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد اهللا عن حديث  - ٢٦٣٧
حني قال هلا أهل اإلفك ما قالوا  وبعض حديثهم يصدق بعضاً - رضي اهللا عنها-عائشة 

تأمرمها يس ]١[وأسامة حني استلبث الوحي اًعلي - صلى اهللا عليه وسلم- فدعا رسول اهللا 
٢[رأيت إن :وقالت بريرة ،خرياً أهلك وال نعلم إالّ :ا أسامة فقاليف فراق أهله فأم[ 

 ]٥[أهلها فتأيت الداجن ]٤[ها حديثة السن تنام عن عجنيأكثر من أن ]٣[أغمصه عليها أمراً
رجل بلغين أذاه يف من  ]٦[من يعذرين :- صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ،فتأكله
  .خرياً ما علمت عليه إالّ ]٧[ولقد ذكروا رجالً خرياً فواهللا ما علمت من أهلي إالّ ؟بييتأهل 

  ]٨[باب شهادة املختيب
    ............]١١[يفعل بالكاذب الفاجر ]١٠[وكذلك :عمرو بن حريث قال ]٩[وأجازه

                                                
 .أبطأ): استلبث الوحي( :قوله ]١[
 .نافية "إن"): إن رأيت( :قوله ]٢[
 .أعيب عائشة به): أغمصه( :قوله ]٣[
 . ): عجني( :قوله ]٤[
  .        ): الداجن( :قوله ]٥[
 .    ٓ                              ): من يعذرنا( :قوله ]٦[
 .صفوان رضي اهللا تعاىل عنه): رجالً( :قوله ]٧[
 .الذي خيتفي يف ناحية فيسمع من الرجل قوالً فيشهد عليه: أي): شهادة املختبِي( :قوله ]٨[
 .عند حتمل الشهادة): وأجازه( :قوله ]٩[
 .االختباء: يعين): وكذلك( :قوله ]١٠[
الذي ال يعترف بالدين عند الناس لئال يشهد عليه وإذا خال ): بالكاذب الفاجر( :قوله ]١١[

 .الدين اعترف لصاحب
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٣٩٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

مل  :السمع شهادة وكان احلسن يقول :وقال الشعيب وابن سريين وعطاء وقتادة
  .مسعت كذا وكذالكن على شيء و ]١[يشهدوين
: يقول - رضي اهللا عنهما- مسعت عبد اهللا بن عمر  :عن الزهري قال سامل -  ٢٦٣٨

النخل اليت  ]٢[وأيب بن كعب األنصاري يؤمان -صلى اهللا عليه وسلم-انطلق رسول اهللا 
صلى - طفق رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم- فيها ابن صياد حىت إذا دخل رسول اهللا 

قبل أن  أن يسمع من ابن صياد شيئاً ]٣[يتقي جبذوع النخل وهو خيتل -لماهللا عليه وس
يراه وابن صياد مضطجع على فراشه يف قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن 

أي  :النخل فقالت البن صيادوهو يتقي جبذوع  - صلى اهللا عليه وسلم-صياد النيب 
لو  :سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رف ،ابن صياد ]٥[فتناهى ]٤[صاف هذا حممد

  .تركته بني
النيب إىل جاءت امرأة رفاعة القرظي : قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  - ٢٦٣٩

كنت عند رفاعة فطلقين فأبت فتزوجت عبد الرمحن  :فقالت -صلى اهللا عليه وسلم-
ال حىت  ؟أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة :فقال ،ما معه مثل هدبة الثوبنفأبن الزبري 

وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص  ،تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
ما جتهر به عند النيب  اإىل هذ ]٦[يا أبا بكر أال تسمع :بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال

  .-صلى اهللا عليه وسلم-
                                                

 .املختيب عند أداء الشهادة يقول: أي): مل يشهدوين: يقول( :قوله ]١[
 .يقصدان): يؤمان( :قوله ]٢[
 .يطلبه: أي): وهو خيتل( :قوله ]٣[
 .صلى اهللا عليه وسلم): مدهذا حم( :قوله ]٤[
 .ترك زمزمته: أي): فتناهى( :قوله ]٥[
 .فأنكر عليها خالد مبجرد السماع ومل يكن يراها): يا أبا بكر أال تسمع: فقال( :قوله ]٦[
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٣٩٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  باب تعديل كم جيوز
 جبنازة -  عليه وسلمصلى اهللا- على النيب  مر: قال - رضي اهللا عنه- عن أنس  -  ٢٦٤٢

 :فقال ،أو قال غري ذلك بأخرى فأثنوا عليها شراً مر موجبت ثُ :فقال فأثنوا عليها خرياً
 ]١[شهادة القوم :قال ،وجبت :وهلذا ،وجبت :قلت هلذا !يا رسول اهللا :فقيل ،وجبت

  .املؤمنون شهداء اهللا يف األرض
  ]٣[ملوت القدميوا ]٢[املستفيض باب الشهادة على األنساب والرضاع

  .]٤[أرضعتين وأبا سلمة ثويبة والتثبت فيه :- صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب 
رضي اهللا -عائشة  عن أشعث بن أيب الشعثاء عن أبيه عن مسروق أنّ - ٢٦٤٧

 !يا عائشة :قالفوعندي رجل  -صلى اهللا عليه وسلم-دخل علي النيب  :قالت -عنها
ما الرضاعة من إخوانكن فإنيا عائشة انظرن  :قالأخي من الرضاعة  :قلت ؟من هذا

  .تابعه ابن مهدي عن سفيان ]٥[من ااعة
  والسارق والزاين باب شهادة القاذف

 ﴿ :وقول اهللا تعاىل                     ﴾
هم استتاب مبقذف املغرية ثُ وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً ]٥- ٤: النور[

من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد اهللا بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن  :وقال
جبري وطاوس وجماهد والشعيب وعكرمة والزهري وحمارب بن دثار وشريح ومعاوية 

ه دينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر رباألمر عندنا بامل :وقال أبو الزناد ،بن قرةا
                                                

 .مقبولة): شهادة القوم( :قوله ]١[
 .املشهور): املستفيض( :قوله ]٢[
 .املتطاول عليه الدهر): املوت القدميو( :قوله ]٣[
 .يف أمر الرضاع: أي): والتثبت فيه( :قوله ]٤[
 .فمن رضع بعد مدة الرضاع فليس حكمه كحكم النسب): من ااعة( :قوله ]٥[
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٣٩٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 :وقال الثوري ،إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته :وقال الشعيب وقتادة ،قبلت شهادته
وقال  ،فقضاياه جائزة ]١[استقضي احملدود ذاأعتق جازت شهادته وإ مإذا جلد العبد ثُ
 جيوز نكاح بغري ال :قال موإن تاب ثُ ]٣[وز شهادة القاذفجيال : ]٢[بعض الناس

وأجاز وإن تزوج بشهادة عبدين مل جيز  ]٤[شاهدين فإن تزوج بشهادة حمدودين جاز
توبته وقد نفى  ]٦[واألمة لرؤية هالل رمضان وكيف تعرف ]٥[شهادة احملدود والعبد

عن كالم  -صلى اهللا عليه وسلم-الزاين سنة وى النيب  ]٧[-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  .]٨[ك وصاحبيه حىت مضى مخسون ليلةبن مالكعب 

                                                
 .         ): استقضي احملدود( :قوله ]١[
سيد األئمة إمام املُجتهدين تاج الفقهاء معجزة من معجزات ): وقال بعض الناس( :قوله ]٢[

 .صلى اهللا عليه وسلم إمامنا األعظم أبو حنيفةسيد املرسلني 
لقد صدق فيما قال؛ فإنّ االستثناء إذا وقع بعد مجلتني أو ): ال جيوز شهادة القاذف( :قوله ]٣[

 .أكثر يرجع عندنا إىل األخرية فاملرتفع بالتوبة إنما هو الفسق دون اجللد وعدم قبول الشهادة
وفرق بني حتمل الشهادة وأدائها فكم ممن يصلح للتحمل فيما قال ): حمدودين جاز( :قوله ]٤[

 .وال يصلح لألداء، واملرتفع بالقذف إنما هو الثاين واملوجب يف النكاح إنما هو األول
لقد صدق فيما قال؛ فإنّ الشهادة برؤية اهلالل ): وأجاز شهادة احملدود والعبد( :قوله ]٥[

وعدم الدعوى فليست هي إالّ  ]ط لفظ الشهادةاشترا[لعدم  ليست بشهادة حقيقة ]لرمضان[
 .جمرد إخبار ويقبل فيه كثري ممن ال يقبل منه الشهادة

 .من هذا متام ترمجته): وكيف تعرف( :قوله ]٦[
 .              ): -صلى اهللا عليه وسلم-وقد نفى النيب ( :قوله ]٧[
بعد التوبة فدلّ على قبول  ومل يزد على النفي واهلجران): حىت مضى مخسون ليلة( :قوله ]٨[

 .الشهادة
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٣٩٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ها رسول امرأة سرقت يف غزوة الفتح فأيت بِ أنّ أخربين عروة بن الزبري - ٢٦٤٨
 ]١[فحسنت توبتها :ها فقطعت يدها قالت عائشةأمر بِ مثُ -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

  .-مصلى اهللا عليه وسل-وتزوجت وكانت تأيت بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم-عن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه- عن زيد بن خالد  -  ٢٦٤٩

٢[ه أمر فيمن زىن ومل حيصن جبلد مائة وتغريب عامأن[.  
  باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد

 سألت أمي أيب بعض املوهبة: قال - رضي اهللا عنهما-عن النعمان بن بشري  -  ٢٦٥٠
صلى اهللا عليه - ال أرضى حىت تشهد النيب  :ا له فوهبها يل فقالتبد مثُ ]٣[يل من ماله

أمه بنت  إنّ :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-فأخذ بيدي وأنا غالم فأتى يب النيب  - وسلم
ال  :فأراه قال :نعم قال :قال ؟ألك ولد سواه :قالفرواحة سألتين بعض املوهبة هلذا 

  .ال أشهد على جور :وقال أبو حريز عن الشعيب، تشهدين على جور
  وأمره باب شهادة األعمى

ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله يف التأذين وغريه وما يعرف باألصوات وأجاز 
وز شهادته إذا وجي :قاسم واحلسن وابن سريين والزهري وعطاء وقال الشعيبالشهادته 

عباس لو أرأيت ابن  :جتوز فيه وقال الزهري ]٤[شيء رب :وقال احلكم كان عاقالً
 ]٥[إذا غابت الشمس أفطر شهد على شهادة أكنت ترده وكان ابن عباس يبعث رجالً

                                                

ال نقول بعدم االستقامة  :أقول. فقد قبلت توبتها والقاذف كالسارق): فحسنت توبتها( :قوله ]١[
 .ومع ذلك ليس القاذف كالسارق

  . عدم الزيادة ال يدلّ على عدم احلكم :أقول. ومل يزد على ذلك): وتغريب عام( :قوله ]٢[
 .لم يهبف): من ماله( :قوله ]٣[
 .ما يعرف بالسماع: يعين): رب شيء: وقال احلكم( :قوله ]٤[
 .دنا غروبها فإذا أخرب أنها غربت أفطر: أي): إذا غابت الشمس أفطر( :قوله ]٥[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

استأذنت على  :وقال سليمان بن يسار ]١[ويسأل عن الفجر فإذا قيل طلع صلى ركعتني
وأجاز  ]٢[ك مملوك ما بقي عليك شيءسليمان ادخل فإن :عائشة فعرفت صويت قالت

  .بةمسرة بن جندب شهادة امرأة منتق
  باب شهادة اإلماء والعبيد

وأجازه شريح وزرارة بن أوىف وقال  شهادة العبد جائزة إذا كان عدالً :وقال أنس
 ]٣[العبد لسيده وأجازه احلسن وإبراهيم يف الشيء التافه شهادته جائزة إالّ :ابن سريين
  .كم بنو عبيد وإماءكلّ :وقال شريح

ج أم حيىي بنت أيب إهاب ه تزوأن نهحدثين عقبة بن احلارث أو مسعته م - ٢٦٦٠
صلى اهللا عليه - قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنيب  :فجاءت أمة سوداء فقالت :قال

وكيف وقد زعمت أن قد  :فتنحيت فذكرت ذلك له قال :قال ،فأعرض عين - وسلم
  .أرضعتكما فنهاه عنها

  باب تعديل النساء بعضهن بعضاً
حني قال  -اهللا عليه وسلم صلى-وج النيب ز - رضي اهللا عنها-عن عائشة  - ٢٦٦١

وكلهم حدثين طائفة من حديثها  :قال الزهري ،هلا أهل اإلفك ما قالوا فربأها اهللا منه
واحد منهم احلديث  وقد وعيت عن كلّ وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصاً

 كان: عائشة قالت زعموا أنّ الذي حدثين عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضاً
أقرع بني أزواجه فأيتهن  إذا أراد أن خيرج سفراً - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

                                                

 .وال يرى املخرب إنما يسمع صوته فكذلك جيوز شهادته مبا مسع): صلى ركعتني( :قوله ]١[
ل الكتابة وكان مكاتباً ألم املؤمنني ميمونة وكانت من ما): ما بقي عليك شيء( :قوله ]٢[

عائشة ال ترى االحتجاب من العبيد فأمرت بالدخول مبجرد السماع لصوته ومل تر 
 .شخصه فعلم أنّ السمع جازمت

 .احلقري: أي): التافه( :قوله ]٣[
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  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ها معه فأقرع بيننا يف غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه خرج سهمها خرج بِ
 صلى- بعد ما أنزل احلجاب فأنا أمحل يف هودج وأنزل فيه فسرنا حىت إذا فرغ رسول اهللا 

وقفل ودنونا من املدينة آذن ليلة بالرحيل فقمت حني من غزوته تلك  -اهللا عليه وسلم
آذنوا بالرحيل فمشيت حىت جاوزت اجليش فلما قضيت شأين أقبلت إىل الرحل 

قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي  ]٢[ظفار ]١[فلمست صدري فإذا عقد يل من جزع
ذي فحبسين ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلون يل فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعريي ال

مل يثقلن ومل يغشهن  ي فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاًكنت أركب وهم حيسبون أن
من الطعام فلم يستنكر القوم حني رفعوه ثقل اهلودج  ]٣[ما يأكلن العلقةاللحم وإن

فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا اجلمل وساروا فوجدت عقدي بعد ما 
مرتيل الذي كنت به فظننت  ]٤[أحد فأممتاستمر اجليش فجئت مرتهلم وليس فيه 

أني فريجعون إلَهم سيفقدونفبينا أنا جالسة غلبتين عيناي فنمت وكان صفوان بن  ي
الذكواين من وراء اجليش فأصبح عند مرتيل فرأى سواد إنسان  ماملعطل السلمي ثُ

ه فوطئ نائم فأتاين وكان يراين قبل احلجاب فاستيقظت باسترجاعه حني أناخ راحلت
يدها فركبتها فانطلق يقود يب الراحلة حىت أتينا اجليش بعد ما نزلوا معرسني يف حنر 
الظهرية فهلك من هلك وكان الذي توىل اإلفك عبد اهللا بن أيب ابن سلول فقدمنا 

والناس يفيضون من قول أصحاب اإلفك ويريبين يف  ها شهراًاملدينة فاشتكيت بِ
اللطف الذي كنت أرى منه حني  -صلى اهللا عليه وسلم- ي ال أرى من النيب وجعي أن

                                                
 .خرز معروف يف سواده بياض كالعروق): من جزع( :قوله ]١[
 .      ): ظفار( :قوله ]٢[
 .             بضم مهملة، ): العلقة( :قوله ]٣[
 .قصدت): فأممت( :قوله ]٤[
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  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ما يدخل فيسلم ثُأمرض إنحىت  ]٢[ال أشعر بشيء من ذلك ]١[كيف تيكم :يقول م
إىل ليل وذلك  متربزنا ال خنرج إال ليالً ]٣[نقهت فخرجت أنا وأم مسطح قبل املناصع

 ]٤[يف الربية أو يف الترته لمن بيوتنا وأمرنا أمر العرب األو قبل أن نتخذ الكنف قريباً
تعس مسطح  :فأقبلت أنا وأم مسطح بنت أيب رهم منشي فعثرت يف مرطها فقالت

 ،يا هنتاه أمل تسمعي ما قالوا :فقالت ،شهد بدراً بئس ما قلت أتسبني رجالً :فقلت هلا
 يعلى مرضي فلما رجعت إىل بييت دخل علَ فأخربتين بقول أهل اإلفك فازددت مرضاً

آت  ]٦[ائذن يل: ]٥[فقلت ؟كيف تيكم :م فقالفسلّ - صلى اهللا عليه وسلم-اهللا رسول 
صلى -فأذن يل رسول اهللا  ]٧[وأنا حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلهما :قالت ،أبوي

يا بنية هوين  :فقالت ؟تحدث به الناسيما  :فأتيت أبوي فقلت ألمي - اهللا عليه وسلم
 كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إالّعلى نفسك الشأن فواهللا لقلما 

الليلة حىت فبت تلك  :قالت ،هذاسبحان اهللا ولقد حتدث الناس بِ :فقلت ،أكثرن عليها
اهللا عليه  صلى- أصبحت فدعا رسول اهللا  مأصبحت ال يرقأ يل دمع وال أكتحل بنوم ثُ

ي يستشريمها يف فراق علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد حني استلبث الوح - وسلم
أهله فأميا أهلك  :فقال أسامة ،هلم ا أسامة فأشار عليه بالذي يعلم يف نفسه من الود

مل  !يا رسول اهللا :ا علي بن أيب طالب فقالوأم خرياً وال نعلم واهللا إالّ !رسول اهللا
                                                

 .يت اسم إشارة للواحدة): كيف تيكم( :قوله ]١[
 .ومل أكن أخرب باإلفك): من ذلك( :قوله ]٢[
 .موضع خارج املدينة): قبل املناصع( :قوله ]٣[
 .البعد من البيوت: أي): الترته( :قوله ]٤[
 .له صلى اهللا عليه وسلم): فقلت( :لهقو ]٥[
 .أن أذهب): ائذن يل( :قوله ]٦[
 .بإخبارمها: أي): قبلهما( :قوله ]٧[
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  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ىصل- تصدقك فدعا رسول اهللا  ]١[يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري وسل اجلارية
ال والذي  :فقالت بريرة ؟يريبك هل رأيت فيها شيئاً !يا بريرة :بريرة فقال - اهللا عليه وسلم
أمراًفيها إن رأيت  بعثك باحلق ها جارية حديثة السن تنام عن أغمصه عليها أكثر من أن

 ]٢[من يومه فاستعذر - صلى اهللا عليه وسلم- العجني فتأيت الداجن فتأكله فقام رسول اهللا 
 ]٣[من يعذرين :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا  ،بد اهللا بن أيب ابن سلولمن ع

ما  وقد ذكروا رجالً خرياً فواهللا ما علمت على أهلي إالّ ؟من رجل بلغين أذاه يف أهلي
يا رسول  :فقال ]٤[معي فقام سعد وما كان يدخل على أهلي إالّ خرياً علمت عليه إالّ

منه إن كان من األوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من أنا واهللا أعذرك  !اهللا
د اخلزرج وكان قبل ذلك اخلزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سي

لعمر اهللا ال تقتله وال تقدر  ]٨[كذبت :فقال] ٧[ ]٦[احتملته احلميةكان و ]٥[صاحلاً رجالً
ك منافق جتادل لعمر اهللا لنقتلنه فإن كذبت :فقال ]٩[ضرياحلعلى ذلك فقام أسيد بن 

صلى اهللا عليه - املنافقني فثار احليان األوس واخلزرج حىت مهوا ورسول اهللا  عن
وبكيت يومي ال يرقأ يل : قالتعلى املنرب فرتل فخفضهم حىت سكتوا وسكت  - وسلم

                                                
 .بريرة): اجلارية( :قوله ]١[
 .فاستنصر): فاستعذر( :قوله ]٢[
 .ينصرين): من يعذرين( :قوله ]٣[
 .بن معاذ سيد األوس): فقام سعد( :قوله ]٤[
 .كالمل الصالح: أي): رجالً صاحلاً( :قوله ]٥[
 .من مقالة سعد بن معاذ رضي اهللا تعاىل عنه): احتملته احلمية( :قوله ]٦[
 .أغضبته: أي): احلمية( :قوله ]٧[
 .يا ابن معاذ): كذبت: فقال( :قوله ]٨[
 .وهو ابن عم سعد بن معاذ): أسيد بن احلضري( :قوله ]٩[
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كاء الب أنّ حىت أظن يدمع وال أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليليت ويوم
فبينا مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من األنصار  :قالت ]١[فالق كبدي

صلى اهللا عليه - فأذنت هلا فجلست تبكي معي فبينا حنن كذلك إذ دخل رسول اهللا 
ال يوحى   ما قيل قبلها وقد مكث شهراًيلفجلس ومل جيلس عندي من يوم قيل  - وسلم

بلغين عنك كذا وكذا فإن قد ه فإن !يا عائشة :قال مهد ثُفتش :قالت ،إليه يف شأين شيء
العبد إذا  كنت بريئة فسيربئك اهللا وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا وتويب إليه فإنّ

مقالته  - صلى اهللا عليه وسلم- تاب تاب اهللا عليه فلما قضى رسول اهللا  ماعترف بذنبه ثُ
صلى اهللا عليه - أجب عين رسول اهللا  :قلص دمعي حىت ما أحس منه قطرة وقلت أليب

 :فقلت ألمي -صلى اهللا عليه وسلم-واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا  :قال - وسلم
واهللا ما أدري ما أقول  :فيما قال قالت - صلى اهللا عليه وسلم- أجييب عين رسول اهللا 

من  أ كثرياًوأنا جارية حديثة السن ال أقر: فقلت -صلى اهللا عليه وسلم- لرسول اهللا 
كم مسعتم ما يتحدث به الناس ووقر يف أنفسكم ي واهللا لقد علمت أنإن :القرآن فقلت

ي لربيئة ال تصدقوين بذلك ولئن ي بريئة واهللا يعلم إنإن :وصدقتم به ولئن قلت لكم
أبا يوسف  إالّ ي بريئة لتصدقين واهللا ما أجد يل ولكم مثالًاعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أن

حتولت على  مثُ ]١٨: يوسف[﴾        ﴿: إذ قال
وألنا أحقر  فراشي وأنا أرجو أن يربئين اهللا ولكن واهللا ما ظننت أن يرتل يف شأين وحياً

صلى - يف نفسي من أن يتكلم بالقرآن يف أمري ولكين كنت أرجو أن يرى رسول اهللا 
جملسه وال خرج أحد من أهل  ]٢[ئين فواهللا ما رامتربيف النوم رؤيا  -هللا عليه وسلما

 ه ليتحدر منهحىت إن ]٣[البيت حىت أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من الربحاء
                                                

 .    ): فالق كبدي( :قوله ]١[

 .ما فارق): امما ر( :قوله ]٢[
 .عرق): الربحاء( :قوله ]٣[
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صلى اهللا عليه -فلما سري عن رسول اهللا  ]٢[من العرق يف يوم شات ]١[مثل اجلمان
امحدي اهللا  !يا عائشة :ها أن قال يللمة تكلم بِوهو يضحك فكان أول ك - وسلم

ال  :فقلت -صلى اهللا عليه وسلم-قومي إىل رسول اهللا  :فقالت يل أمي ،فقد برأك اهللا
   ﴿ عزوجلّاهللا فأنزل اهللا  واهللا ال أقوم إليه وال أمحد إالّ      

  ﴾]رضي - اآليات فلما أنزل اهللا هذا يف براءيت قال أبو بكر الصديق  ]١١: النور
   ح شيئاًـسطـواهللا ال أنفق على م :وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه -اهللا عنه
 ﴿: بعد ما قال لعائشة فأنزل اهللا تعاىل أبداً             

 ﴾ إىل قوله :﴿   ﴾]فقال أبو بكر ]٢٢: النور: بلى واهللا إنأن  ي ألحب
صلى اهللا -يغفر اهللا يل فرجع إىل مسطح الذي كان جيري عليه وكان رسول اهللا 

ما  ؟]٣[يا زينب ما علمت :سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال - عليه وسلم
 واهللا ما علمت عليها إالّ ]٦[وبصري ]٥[أمحي مسعي !يا رسول اهللا :فقالت؟ ]٤[رأيت
  .]٨[فعصمها اهللا بالورع ]٧[وهي اليت تساميين :قالت خرياً

  كفاه باب إذا زكى رجل رجالً
    ...........................  :فلما رآين عمر قال ]٩[وجدت منبوذاً :وقال أبو مجيلة

                                                

 .لؤلؤ): اجلمان( :قوله ]١[
 .   ): تيوم شا( :قوله ]٢[
 .استفهامية): ما علمت؟( :قوله ]٣[
 .استفهامية): ما رأيت؟( :قوله ]٤[
 .مسعت ومل أمسع: أن أقول): مسعي( :قوله ]٥[
 .بصرت ومل أبصر: أن أقول): بصري( :قوله ]٦[
 . تضاهيين وتفاخرين جبماهلا ومكانتها عند النيب صلى اهللا عليه وسلم):  ميينتسا( :قوله ]٧[
 .أن تقول كما قال أهل اإلفك): بالورع( :قوله ]٨[
 .لقيطاً): منبوذاً( :قوله ]٩[
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  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٢[ك اذهبلكذ :ه رجل صاحل قالإن :ه يتهمين قال عريفيكأن ]١[عسى الغوير أبؤسا 
  .]٣[قتهوعلينا نف
أثىن رجل على رجل عند النيب : عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قال - ٢٦٦٢

 ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مراراً :فقال - صلى اهللا عليه وسلم-
وال  ]٤[واهللا حسيبه أحسب فالناً :أخاه ال حمالة فليقل منكم مادحاًمن كان  :قال مثُ

  .كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه أحسبه أزكي على اهللا أحداً
  باب بلوغ الصبيان وشهادم

﴿ :وقول اهللا تعاىل               ﴾]وقال اآلية  ]٥٩: النور
 :اهللا احتلمت وأنا ابن ثنيت عشرة سنة وبلوغ النساء يف احليض لقول :غريةامل
﴿              ]قولهإىل  ﴾]٥ :﴿   ﴾]٤: الطالق[ 

  .]٦[أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة :وقال احلسن بن صاحل
                                                

س وهو الكرب ونصب أمجع ب ساًؤأبتصغري الغار ): ساًؤعسى الغوير أب: قال( :قوله ]١[
ساً مثل يضرب ؤذوف تقديره عسى الغوير أن يكون أبس على أنه خرب يكون احملؤاألب

ملن كان ظاهره السالمة فأدركه العطب وكان ذلك إن آوى رجال إىل كهف 
مستأمنني به فإار عليهم فقتلهم فصار مثالً، ومراد أمري املؤمنني باملثل لعلك زنيت 

 .بأمه وادعيته لقيطاً
 .اذهب: نعم، قال: حل، قالصا: كما تقول: أي): اذهب كذلك: قال( :قوله ]٢[
  . نفقة الولد املنبوذ): وعلينا نفقته( :قوله ]٣[
 .كافيه): واهللا حسيبه( :قوله ]٤[
فعلق احلكم يف العدة باألقراء على حصول احليض وأما قبله وبعده ): من نسائكم( :قوله ]٥[

 .فباألشهر فدلّ على على أنّ وجود احليض ينقل احلكم
 .فحاضت لتسع وولدت بنتاً لعشرين ووقع لبنتها مثل ما وقع هلا ):وعشرين سنة بنت إحدى( :قوله ]٦[
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٤٠٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

صلى اهللا عليه -يبلغ به النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب سعيد اخلدري  - ٢٦٦٥
  .]١[حمتلم كلّ غسل يوم اجلمعة واجب على :قال - وسلم

  باب اليمني بعد العصر
ثالثة  :صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٦٧٢

ال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم رجل على فضل ماء بطريق مينع 
مل  يا فإن أعطاه ما يريد وىف له وإالّللدن ال يبايعه إالّ ]٣[ورجل بايع رجالً ]٢[منه ابن السبيل

  .بسلعة بعد العصر فحلف باهللا لقد أعطى به كذا وكذا فأخذها يف له ورجل ساوم رجالً
  باب حيلف املدعى عليه

قضى مروان باليمني و ]٤[حيثما وجبت عليه اليمني وال يصرف من موضع إىل غريه
عل زيد حيلف وأىب أن أحلف له مكاين فج :على زيد بن ثابت على املنرب فقال

 :-صلى اهللا عليه وسلم-عجب منه وقال النيب تفجعل مروان ي ]٦[ ]٥[حيلف على املنرب
  .]٧[دون مكان مكاناً مل خيصوشاهداك أو ميينه 

 ﴿ :باب قول اهللا تعاىل                       ﴾  
رضي -يم أبو إمساعيل السكسكي مسع عبد اهللا بن أيب أوىف حدثين إبراه -  ٢٦٧٥

                                                

  .فعلم أنّ االحتالم بلوغ): على كلّ حمتلم( :قوله ]١[
  . وخليفته): ابن السبيل( :قوله ]٢[
 .إماماً: أي): بايع رجالً( :قوله ]٣[
نفية نقول؛ ألنه زيادة للتغليظ كما يف املسجد وهذا عندنا معشر احل): إىل غريه( :قوله ]٤[

على النص. 
 .وتعظيماً للمنرب هيباًت): أن حيلف على املنرب( :قوله ]٥[
 .عنده: أي): على املنرب( :قوله ]٦[
  .  إخل... ومل خيص: قال املؤلف): دون مكان( :قوله ]٧[
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٤٠٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ها ما مل يعط فرتلتفحلف باهللا لقد أعطى بِ ةسلعب ]١[أقام رجل: يقول -اهللا عنهما
﴿             ﴾]وقال ابن أيب أوىف ]٧٧: آل عمران: 

  .]٣[خائن ]٢[الناجش آكل ربا
  باب من أقام البينة بعد اليمني

لعل بعضكم أحلن حبجته من بعض وقال طاوس  :-صلى اهللا عليه وسلم-وقال النيب 
  .]٤[من اليمني الفاجرة البينة العادلة أحق :وإبراهيم وشريح

صـلى اهللا عليـه   -رسـول اهللا   أنّ -رضي اهللا عنـها -عن زينب عن أم سلمة  - ٢٦٨٠
ولعل بعضكم أحلن حبجته من بعض فمن قضـيت   يختتصمون إلَ كمإن :قال -وسلم
أخيه شيئاً له حبق ما أقطع له قطعة من النار فال يأخذهابقوله فإن.  

  باب من أمر بإجناز الوعد
﴿ إمساعيل ]٦[وذكر ]٥[وفعله احلسن          ﴾]وقضى ابن  ]٥٤: مرمي

 :ك عن مسرة بن جندب وقال املسور بن خمرمةذل ]٨[وذكر ]٧[األشوع بالوعد
                                                

 .روج: أي): أقام رجل( :قوله ]١[
 .كآكله: أي): آكل الربا( :قوله ]٢[
  . خرب بعد خرب): ائنخ( :قوله ]٣[
أن حيلف رجل على أمر ويشهد : وصورة ذلك): العادلة أحق من اليمني الفاجرة( :قوله ]٤[

 .الشهداء بأنه أقر خبالفه فيظهر كذب ميينه ويقضي بالشهود
 .البصري): احلسن( :قوله ]٥[
 .اهللا عز امسه): ذكر( :قوله ]٦[
 .بإجنازه: أي): بالوعد( :قوله ]٧[
 .بالوعد القضاء: أي ذلكابن األشوع ): وذكر( :هقول ]٨[
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٤٠٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

قال أبو  .اينوعدين فوف :قال ]١[له وذكر صهراً -صلى اهللا عليه وسلم-مسعت النيب 
  .ورأيت إسحاق بن إبراهيم حيتج حبديث ابن أشوع :عبد اهللا

صلى اهللا - ملا مات النيب : قال -رضي اهللا عنهم-عن جابر بن عبد اهللا  - ٢٦٨٣
من كان  :أبا بكر مال من قبل العالء بن احلضرمي فقال أبو بكر جاء -عليه وسلم

 :قال جابر ،دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا -صلى اهللا عليه وسلم- له على النيب 
أن يعطيين هكذا وهكذا وهكذا  - صلى اهللا عليه وسلم-وعدين رسول اهللا  :فقلت

 ممخس مائة ثُ مائة ثُيف يدي مخس م ]٢[فعد :قال جابرففبسط يديه ثالث مرات 
  .مخس مائة

سألين يهودي من أهل احلرية أي األجلني قضى  :عن سعيد بن جبري قال - ٢٦٨٤
ال أدري حىت أقدم على حرب العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس  :موسى قلت

  .إذا قال فعل ]٤[رسول اهللا إنّ ]٣[قضى أكثرمها وأطيبهما: فقال
  وغريها ]٥[الشهادةعن  باب ال يسأل أهل الشرك

كيف  !يا معشر املسلمني: قال - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عباس  -  ٢٦٨٥
أحدث األخبار  - صلى اهللا عليه وسلم- تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه 

أهل الكتاب بدلوا ما كتب اهللا وغريوا  وقد حدثكم اهللا أنّ ]٦[ونه مل يشبؤباهللا تقر
                                                

أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا : أي ):وذكر صهراً له( :قوله ]١[
 .عليه وسلم ورضي اهللا تعاىل عنها

 .اإلحصاء: العد): فعد( :قوله ]٢[
 .يف نفس شعيب): وأطيبهما( :قوله ]٣[
 .موسى أو كلّ رسول: أي): أنّ رسول اهللا( :قوله ]٤[
 .ال يستشهدون: أي ):عن الشهادة( :قوله ]٥[
 .مل خيلط بالباطل): مل يشب( :قوله ]٦[
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٤٠٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري داتاشهالاب كت )           (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ما جاءكم من  ]١[أفال ينهاكم قليالً ليشتروا به مثناً هو من عند اهللا :لكتاب فقالوابأيديهم ا
  .قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم العلم عن مساءلتهم وال واهللا ما رأينا منهم رجالً

  باب القرعة يف املشكالت
٢٦٨٦  - يب قال الن: يقول - رضي اهللا عنهما- ه مسع النعمان بن بشري حدثين الشعيب أن -

مثل قوم استهموا  ]٣[يف حدود اهللا والواقع فيها ]٢[مثل املدهن :- صلى اهللا عليه وسلم
يف أسفلها ميرون  نسفينة فصار بعضهم يف أسفلها وصار بعضهم يف أعالها فكان الذي

ما  :فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا باملاء على الذين يف أعالها فتأذوا به فأخذ فأساً
املاء فإن أخذوا على يديه أجنوه وجنوا أنفسهم وإن يل من  تأذيتم يب وال بد :قال ؟لك

  .تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم

                                                

 .اهللا تعاىل ويف رواية ما جاءكم فهو الفاعل): أفال ينهاكم( :قوله ]١[
 .الذي ال يأمر الناس باملعروف وال ينهاهم عن املنكر): مثل املدهن( :قوله ]٢[
 .التارك للمعروف اآليت باملنكرات): اقع فيهاوالو( :قوله ]٣[
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٤١٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الصلح
  باب ما جاء يف اإلصالح بني الناس

من بين عمرو بن عوف كان  أناساً أنّ - رضي اهللا عنه- عن سهل بن سعد  -  ٢٦٩٠
يف أناس من أصحابه يصلح بينهم  - صلى اهللا عليه وسلم- بينهم شيء فخرج إليهم النيب 

ومل يأت فأذن بالل بالصالة  - صلى اهللا عليه وسلم- فحضرت الصالة ومل يأت النيب 
 -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  إنّ :فجاء إىل أيب بكر فقال - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 

نعم إن شئت فأقام الصالة  :فقال ؟حبس وقد حضرت الصالة فهل لك أن تؤم الناس
ميشي يف الصفوف حىت قام يف  - صلى اهللا عليه وسلم- جاء النيب  مفتقدم أبو بكر ثُ

الصف حىت أكثروا وكان أبو بكر ال يكاد يلتفت يف لتصفيح يف ا ناسل فأخذ الاألو
فأمره أن  ]٢[بيده ]١[وراءه فأشار إليه - صلى اهللا عليه وسلم- الصالة فالتفت فإذا هو بالنيب 
 رجع القهقرى وراءه حىت دخل يف الصف مه فحمد اهللا ثُييصلي كما هو فرفع أبو بكر يد

يا أيها  :فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال - صلى اهللا عليه وسلم- تقدم النيب ف
ما التصفيح للنساء من نابه شيء بالتصفيح إنإذا نابكم شيء يف صالتكم أخذمت  !الناس

يا أبا بكر ما  ،التفت ه ال يسمعه أحد إالّفإن ؛سبحان اهللا سبحان اهللا :يف صالته فليقل
غي البن أيب قحافة أن يصلي بني ما كان ينب :فقال ؟منعك حني أشرت إليك مل تصل

  .-صلى اهللا عليه وسلم-يدي النيب 
صلى - قيل للنيب : قال - رضي اهللا عنه-  أنساً حدثنا معتمر قال مسعت أيب أنّ -  ٢٦٩١

 -صلى اهللا عليه وسلم- لو أتيت عبد اهللا بن أيب فانطلق إليه النيب  :- اهللا عليه وسلم
صلى - فلما أتاه النيب  ]٣[وهي أرض سبخة فانطلق املسلمون ميشون معه وركب محاراً

                                                

 .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): فأشار إليه( :قوله ]١[
 .ن استقر مكانكأ): بيده( :قوله ]٢[
 .   ): سبخة( :قوله ]٣[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤١١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

واهللا لقد آذاين ننت محارك فقال رجل من  ]٢[إليك عين: ]١[قالف - اهللا عليه وسلم
منك فغضب  أطيب رحياً -صلى اهللا عليه وسلم- واهللا حلمار رسول اهللا  :األنصار منهم

ا ضرب واحد منهما أصحابه فكان بينهم فغضب لكلّ العبد اهللا رجل من قومه فشتم
ها نزلتباجلريد واأليدي والنعال فبلغنا أن ﴿             

    ﴾]هذا مما انتخبت من مسدد قبل أن : قال أبو عبد اهللا. ]٩: احلجرات
  .جيلس وحيدث

  :باب قول اهللا تعاىل
﴿    ]٣[             ﴾  

 ﴿ - رضي اهللا عنها-عن عائشة  -  ٢٦٩٤          ﴾
أو غريه فرييد فراقها  هو الرجل يرى من امرأته ما ال يعجبه كرباً :قالت ]١٢٨: النساء[

  .أس إذا تراضيافال ب :قالت ]٤[أمسكين واقسم يل ما شئت :فتقول
  باب  إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

: قاال - رضي اهللا عنهما- عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين  - ٢٦٩٦- ٢٦٩٥
اقض فصدق  :قال ،اقض بيننا بكتاب اهللا فقام خصمه !يا رسول اهللا :جاء أعرايب فقال
 :لى هذا فزىن بامرأته فقالوا يلع ]٥[ابين كان عسيفاً إنّ :فقال األعرايب ،بيننا بكتاب اهللا

 :فقالوا ،سألت أهل العلم مثُ ]٦[على ابنك الرجم ففديت ابين منه مبائة من الغنم ووليدة
                                                

 .يب صلى اهللا تعاىل عليه وسلمابن أيب امللعون للن): قال( :قوله ]١[
 .تنح): إليك عين( :قوله ]٢[
 ".يصلحا"وقراءتنا أن ): أن يصاحلا( :قوله ]٣[
 .من النفقة وغريها): ما شئت( :قوله ]٤[
 .أجرياً): عسيفاً( :قوله ]٥[
فاصطلحوا على إسقاط الرجم مبائة من الغنم ووليدة فرده النيب ): من الغنم ووليدة( :قوله ]٦[

 .ى اهللا تعاىل عليه وسلمصل
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٤١٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ألقضني  :-صلى اهللا عليه وسلم-ما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النيب إن
بينكما بكتاب اهللا أموتغريب عام عليك وعلى ابنك جلد مائة ا الوليدة والغنم فرد، 

ا أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارمجها فغدا عليها أنيس فرمجهاوأم.  
  إخل... باب كيف يكتب هذا

: قال -عنهما اهللا رضي- عازب بن الرباء مسعت :قال إسحاق أيب عن -  ٢٦٩٨
 تبفك كتاباً بينهم يعل كتب احلديبية أهل - وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول صاحل ملا

 مل رسوالً كنت لو اهللا رسول حممد تكتب ال :املشركون فقال ]١[اهللا رسول حممد
 اهللا صلى-  اهللا رسول فمحاه أحماه بالذي أنا ما :يعل قال ،احمه :لعلي فقال ،نقاتلك
 إالّ يدخلوها وال أيام ثالثة وأصحابه هو يدخل أن على وصاحلهم بيده -وسلم عليه

  .فيه مبا القراب :قال السالح جلبان ام فسألوه ،السالح جبلبان
يف ذي القعدة فأىب أهل  -صلى اهللا عليه وسلم- اعتمر النيب : عن الرباء قال - ٢٦٩٩

ها ثالثة أيام فلما كتبوا الكتاب مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيم بِ
ك رسول و نعلم أنها فلبِ ال نقر :فقالوا ]٢[كتبوا هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا
أنا رسول اهللا وأنا حممد بن عبد  :قال ]٣[اهللا ما منعناك لكن أنت حممد بن عبد اهللا

صلى -فأخذ رسول اهللا  ال واهللا ال أحموك أبداً :امح رسول اهللا قال :قال لعلي مثُ ]٤[اهللا
 ال يدخل مكة ]٥[الكتاب فكتب هذا ما قاضى حممد بن عبد اهللا - اهللا عليه وسلم

                                                
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): حممد رسول اهللا( :قوله ]١[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): حممد رسول اهللا( :قوله ]٢[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): حممد بن عبد اهللا( :قوله ]٣[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): وأنا حممد بن عبد اهللا( :قوله ]٤[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): حممد بن عبد اهللا( :هقول ]٥[
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٤١٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وأن ال  ]٤[بأحد إن أراد أن يتبعه ]٣[من أهلها ]٢[يف القراب وأن ال خيرج إالّ ]١[الحسب
 ومضى األجل أتوا علياً ]٧[فلما دخلها ]٦[هامن أصحابه أراد أن يقيم بِ أحداً ]٥[مينع
 - صلى اهللا عليه وسلم-اخرج عنا فقد مضى األجل فخرج النيب  :قل لصاحبك :فقالوا

فأخذ بيدها وقال  -رضي اهللا عنه-فتناوهلا علي  ]٩[يا عم ]٨[عم فتبعتهم ابنة محزة يا
أنا  :دونك ابنة عمك محلتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي :لفاطمة
تبن :وخالتها حتيت وقال زيدعمي  تبن :وقال جعفر ،عمي تها وهي بنبِ أحق 
اخلالة مبرتلة األم  :وقال ،خلالتها -صلى اهللا عليه وسلم-ها النيب فقضى بِ ]١٠[أخي

 :أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد :وقال جلعفر ،أنت مين وأنا منك :وقال لعلي
  .أنت أخونا وموالنا

  باب الصلح مع املشركني
مث  :- صلى اهللا عليه وسلم- وقال عوف بن مالك عن النيب  ]١١[فيه عن أيب سفيان

                                                

 .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): ال يدخل مكة بسالح( :قوله ]١[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): وأن ال خيرج( :قوله ]٢[
 .أهل مكة): من أهلها( :قوله ]٣[
 .يتبع النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): يتبعه( :قوله ]٤[
 .النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): وأن ال مينع( :لهقو ]٥[
 .مبكة): أن يقيم بِها( :قوله ]٦[
 .صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): فلما دخلها( :قوله ]٧[
 .تقول للنيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): يا عم( :قوله ]٨[
 .ألنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم عمها من الرضاعة): يا عم( :قوله ]٩[
 .ألنه صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أخى بني زيد ومحزة): بنت أخي :قال زيد( :قوله ]١٠[
 .يف حديث هرقل): عن أيب سفيان( :قوله ]١١[
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٤١٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ن حنيف وأمساء واملسور سهل ب ]٤[وفيه ]٣[بينكم وبني بين األصفر ]٢[هدنة ]١[تكون
   -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب 
صلى اهللا عليه - صاحل النيب  :قال -رضي اهللا عنهما-عن الرباء بن عازب  - ٢٧٠٠
ه من أتاه من املشركني رد املشركني يوم احلديبية على ثالثة أشياء على أنّ - وسلم

ها ثالثة ن قابل ويقيم بِإليهم ومن أتاهم من املسلمني مل يردوه وعلى أن يدخلها م
 ]٦[أبو جندل ]٥[جبلبان السالح السيف والقوس وحنوه فجاء أيام وال يدخلها إالّ

 ،مل يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل :قال أبو عبد اهللا .إليهمه فرد ]٧[حيجل يف قيوده
  .جبلب السالح إالّ :وقال

  باب الصلح يف الدية
النضر كسرت ثنية  توهي بن ]٩[الربيع أنّ محدثه ]٨[أنساً حدثين محيد أنّ - ٢٧٠٣
فأمر  - صلى اهللا عليه وسلم-األرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النيب  ]١١[ ]١٠[فطلبوا جارية

                                                
 .يف إخبار الغيب): ثُم تكون( :قوله ]١[
 .صلح): هدنة( :قوله ]٢[
 .الروم): بين األصفر( :قوله ]٣[
 .روى): وفيه( :قوله ]٤[
 .ان أسرياً عند املشركنيوك): فجاء( :قوله ]٥[
 .إىل النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): فجاء أبو جندل( :قوله ]٦[
 .برفع رجل ثُم أخرى فإنّ املقيد ال يستطيع نقل رجليه معاً: أي): حيجل يف قيوده( :قوله ]٧[
 .بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه): أنساً نّأ( :قوله ]٨[
 .ة أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنهوهي عم): نّ الربيعأ( :قوله ]٩[
 .قوم اجلارية: أي): فطلبوا( :قوله ]١٠[
طلب قوم الربيع من قوم جارية أن ال يقتصوا بل يقتصروا على الدية : أي): فطلبوا( :قوله ]١١[

 .أىب قوم اجلارية إالّ القصاص: أو ليعفوا فأبوا أي
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٤١٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ال والذي بعثك باحلق !أتكسر ثنية الربيع يا رسول اهللا :فقال أنس بن النضربالقصاص 
 صلى- وعفوا فقال النيب  ]١[وميا أنس كتاب اهللا القصاص فرضي الق :قال ،ال تكسر ثنيتها
زاد الفزاري عن محيد ، همن عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبر إنّ :-اهللا عليه وسلم

  .عن أنس فرضي القوم وقبلوا األرش
  إخل... للحسن صلى اهللا عليه وسلمباب قول النيب 

استقبل واهللا احلسن بن علي : مسعت احلسن يقول :عن أيب موسى قال - ٢٧٠٤
ي ألرى كتائب ال تويل حىت إن: ]٢[عاوية بكتائب أمثال اجلبال فقال عمرو بن العاصم

   ]٥[عمرو إن قتل هؤالء :أي ]٤[خري الرجلني ]٣[وكان واهللا :تقتل أقراا فقال له معاوية
من يل بأمور الناس من يل بنسائهم من يل بضيعتهم فبعث  ]٨[هؤالء ]٧[وهؤالء ]٦[هؤالء

إليه رجلني من قريش من بين عبد مشس عبد الرمحن بن مسرة وعبد اهللا بن عامر 
واطلبا إليه فأتياه فدخال عليه  :عليه وقوال له ]١٠[عرضاأف ]٩[اذهبا إىل هذا الرجل :فقال

                                                
 .قوم اجلارية): فرضي القوم( :قوله ]١[
 .حمرضاً ملعاوية على قتال احلسن): ال عمرو بن العاصفق( :قوله ]٢[
 .مجلة معترضة من كالم احلسن البصري): وكان واهللا( :قوله ]٣[
الرجالن عمرو ومعاوية وذلك أنّ عمراً كان حيرض على القتال ): خري الرجلني( :قوله ]٤[

  .ومعاوية يتوقع الصلح
 .فاعل): هؤالء( :قوله ]٥[
 عول بهمف): هؤالء( :قوله ]٦[
 .فاعل): هؤالء( :قوله ]٧[
 .مفعول به): هؤالء( :قوله ]٨[
 .احلسن بن علي رضي اهللا تعاىل عنهما): إىل هذا الرجل( :قوله ]٩[
 .الصلح): فأعرضا( :قوله ]١٠[
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٤١٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

إنا بنو عبد املطلب قد أصبنا من  :طلبا إليه فقال هلما احلسن بن عليوفتكلما وقاال له 
فإنه يعرض عليك كذا  :قاال ]٣[قد عاثت يف دمائها ]٢[وإن هذه األمة ]١[هذا املال

حنن لك به فما سأهلما  :قاال ؟هذافمن يل بِ :قال ]٥[ويطلب إليك ويسألك ]٤[وكذا
ول ولقد مسعت أبا بكرة يق: ]٧[قال احلسن  ]٦[حنن لك به فصاحله :قاال إالّ شيئاً

على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه وهو  -صلى اهللا عليه وسلم- رأيت رسول اهللا 
اهللا أن يصلح به بني  د ولعلّابين هذا سي إنّ :يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول

صح ما إن :قال يل علي بن عبد اهللا :قال أبو عبد اهللا. فئتني عظيمتني من املسلمني
  .هذا احلديثأيب بكرة بِ مساع احلسن منعندنا 

  باب هل يشري اإلمام بالصلح
أمه عمرة بنت عبد الرمحن  بن عبد الرمحن أنّاعن أيب الرجال حممد  - ٢٧٠٥
 -صلى اهللا عليه وسلم-مسع رسول اهللا : تقول - رضي اهللا عنها-مسعت عائشة  :قالت

ه يف شيء صوت خصوم بالباب عالية أصواما وإذا أحدمها يستوضع اآلخر ويسترفق
أين  :فقال -صلى اهللا عليه وسلم-خرج عليهما رسول اهللا  ،ال أفعلواهللا  :وهو يقول

   .]٩[أي ذلك أحب ]٨[لهفرسول اهللا أنا يا :فقال ؟املتأيل على اهللا ال يفعل املعروف
                                                

 .فأنفقنا على الناس): هذا املال( :قوله ]١[
 .للذين معه): وإن هذه األمة( :قوله ]٢[
 .اتسعت يف القتل فال تكفؤ إالّ باملال): هاقد عاثت يف دمائ( :قوله ]٣[
 .من املال): كذا وكذا( :قوله ]٤[
 .الصلح): ويسألك( :قوله ]٥[
 .وسلم اخلالفة معاوية): فصاحله( :قوله ]٦[
 .البصري): قال احلسن( :قوله ]٧[
 .للخصم): فله( :قوله ]٨[
 .من الوضع والرفق): أي ذلك أحب( :قوله ]٩[
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٤١٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري كتاب الصلح )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  بينهم والعدل باب فضل اإلصالح بني الناس
صلى اهللا عليه - قال رسول اهللا: قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٧٠٧
يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني  كلّ ]٢[عليه صدقةمن الناس  ]١[سالمى كلّ :- وسلم
  .صدقة ]٣[الناس

  إخل... باب الصلح بني الغرماء
تويف أيب وعليه دين فعرضت : قال - رضي اهللا عنهما-عن جابر بن عبد اهللا  -  ٢٧٠٩

صلى اهللا - فيه وفاء فأتيت النيب  روا أنّعلى غرمائه أن يأخذوا التمر مبا عليه فأبوا ومل ي
آذنت رسول  ]٤[إذا جددته فوضعته يف املربد :فقال ،فذكرت ذلك له - عليه وسلم

ادع غرماءك فأوفهم  :قال مدعا بالربكة ثُففجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه  ]٥[اهللا
عة عجوة وستة سب قضيته وفضل ثالثة عشر وسقاً له على أيب دين إالّ فما تركت أحداً

املغرب  - صلى اهللا عليه وسلم- أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول اهللا  ]٦[لون
لقد علمنا إذ صنع  :ائت أبا بكر وعمر فأخربمها فقاال :فقال ،فذكرت ذلك له فضحك

وقال هشام عن وهب عن . ما صنع أن سيكون ذلك - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 
 وترك أيب عليه ثالثني وسقاً :وقال ، يذكر أبا بكر وال ضحكصالة العصر ومل :جابر
 .صالة الظهر :وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر ،ديناً

                                                
 .مفصل األعضاء: أي): مىكلّ سال( :قوله ]١[
 .شكراً هللا): عليه صدقة( :قوله ]٢[
 .أن يعدل: مبتدأ على تأويل املصدر أي):  الناسنييعدل ب( :قوله ]٣[
 .املوضع الذي جتفف فيه التمرة): املربد( :قوله ]٤[
  . صلى اهللا عليه وسلم): آذنت رسول اهللا( :قوله ]٥[
 .نوع من النخل): ستة لون( :قوله ]٦[
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٤١٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  كتاب الشروط
  إخل... باب ما جيوز من الشروط

٢٧١٢- ٢٧١١  - ه مسع مروان واملسور بن عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن
ملا  :قال - صلى اهللا عليه وسلم- خيربان عن أصحاب رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما- خمرمة 

لى اهللا عليه ص- كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النيب 
رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره  ه ال يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إالّأن - وسلم

 - صلى اهللا عليه وسلم- ذلك فكاتبه النيب  منه وأىب سهيل إالّ ]١[املؤمنون ذلك وامتعضوا
يومئذ أبا جندل إىل أبيه سهيل بن عمرو ومل يأته أحد من الرجال إالّ على ذلك فرد ه يف رد

وجاءت املؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن  تلك املدة وإن كان مسلماً
فجاء أهلها  ]٢[يومئذ وهي عاتق - صلى اهللا عليه وسلم- أيب معيط ممن خرج إىل رسول اهللا 

أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم ملا أنزل اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم- يسألون النيب 
           ﴿ هنفي عزوجلّ

      ﴾]فأخربتين  :قال عروةاآلية،  ]١٠: املمتحنة
    ﴿ كان ميتحنهن ذه اآلية - صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا  أنّ عائشة

  ﴿ إىل ﴾  ﴾]١٢- ١٠: املمتحنة[.  
 صلى- هذا الشرط منهن قال هلا رسول اهللا فمن أقر بِ :قالت عائشة :قال عروة -  ٢٧١٣

ت يده يد امرأة قط يف املبايعة يكلمها به واهللا ما مس قد بايعتك كالماً :- اهللا عليه وسلم
  .بقوله وما بايعهن إالّ

  النيببايعت : يقول - اهللا عنهرضي - مسعت جريراً :عن زياد بن عالقة قال -  ٢٧١٤
                                                

 .غضبوا: أي): امتعضوا( :قوله ]١[
 .                 ): وهي عاتق( :قوله ]٢[
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٤١٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

  .مسلم لكلّ ]١[والنصح يفاشترط علَ - صلى اهللا عليه وسلم- 
  الثمرة ]٢[ت ومل يشترطقد أبر باب إذا باع خنالً

صلى اهللا عليه -رسول اهللا  أنّ -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر  - ٢٧١٦
  .أن يشترط املبتاع للبائع إالّها قد أبرت فثمرت من باع خنالً :قال - وسلم

  ى جازاشترط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمإذا باب 
على  فمره كان يسري على مجل له قد أعيا أن - رضي اهللا عنه- حدثين جابر  -  ٢٧١٨

 ،بعنيه بوقية :قال مفضربه فدعا له فسار بسري ليس يسري مثله ثُ - صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
فبعته فاستثنيت محالنه إىل أهلي فلما قدمنا أتيته باجلمل  ،بعنيه بوقية :قال مثُ ،ال :قلت

مجلك آلخذ مجلك فخذ  ما كنت :قالثُم  ،انصرفت فأرسل على إثري مونقدين مثنه ثُ
 صلى- رسول اهللا  ]٤[أفقرين :غرية عن عامر عن جابراملقال شعبة عن و. فهو مالك ]٣[ذلك

يل  فبعته على أنّ :غريةاملوقال إسحاق عن جرير عن  ،ظهره إىل املدينة - اهللا عليه وسلم
بن اوقال  ،لك ظهره إىل املدينةو :وقال عطاء وغريه ،فقار ظهره حىت أبلغ املدينة

ولك ظهره  :وقال زيد بن أسلم عن جابر ،شرط ظهره إىل املدينة :براملنكدر عن جا
وقال األعمش عن  ،أفقرناك ظهره إىل املدينة :وقال أبو الزبري عن جابر ]٥[حىت ترجع

 :تبلغ عليه إىل أهلك وقال عبيد اهللا وابن إسحاق عن وهب عن جابر :سامل عن جابر
    ............ ................................ ،بوقية - صلى اهللا عليه وسلم- اشتراه النيب 

                                                
 .على إقام الصالة وإيتاء الزكاة: أي] معطوف على مقدر): [فاشترط علي والنصح( :قوله ]١[
  . املشتري): ومل يشترط( :قوله ]٢[
 .هبة): ذلك( :قوله ]٣[
 .محلين عليه: أي): أفقرين( :قوله ]٤[
 .إىل املدينة: أي): حىت ترجع( :قوله ]٥[
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٤٢٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أخذته بأربعة  :وقال ابن جريج عن عطاء وغريه عن جابر ]١[وتابعه زيد بن أسلم عن جابر
ومل يبني الثمن مغرية عن  ]٤[بعشرة ]٣[على حساب الدينار ]٢[وقيةأدنانري وهذا يكون 

 :الشعيب عن جابر وابن املنكدر وأبو الزبري عن جابر وقال األعمش عن سامل عن جابر
وقال داود بن قيس عن  ،مبائيت درهم :إسحاق عن سامل عن جابروقال أبو  ،وقية ذهبأ

وقال أبو نضرة  ،بأربع أواق :اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال :عبيد اهللا بن مقسم عن جابر
: ]٥[قال أبو عبد اهللا ،وقول الشعيب بوقية أكثر اشتراه بعشرين ديناراً :عن جابر

  .عندي أكثر وأصح ]٦[االشتراطو
  ]٧[ املعاملةباب الشروط يف

صلى اهللا عليه - قالت األنصار للنيب : قال -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  - ٢٧١٩
نة ؤوامل ]٨[تكفونا :وافقال ،ال :قالف ،اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل :- وسلم

  .مسعنا وأطعنا :قالوا ،ونشرككم يف الثمرة
  عند عقدة النكاحباب الشروط يف املهر 

  مسعت :رطت وقال املسورتشاطع احلقوق عند الشروط ولك ما مقا إنّ :وقال عمر
                                                

 .قال النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): عن جابر( :قوله ]١[
 .من الفضة): أوقية( :قوله ]٢[
 .األوقية أربعون درمهاًو): على حساب الدينار( :قوله ]٣[
 .دراهم): بعشرة( :قوله ]٤[
ي بعضها ذكر االشتراط يف الروايات الواردة فف تاختلف: يعين): قال أبو عبد اهللا( :قوله ]٥[

 .العقد وبعضها عارية عنه واألول أكثر وأصح
 .يف عقد البيع): االشتراط( :قوله ]٦[
  .املزارعة وغريها): يف املعاملة( :قوله ]٧[
  . أيها املهاجرون): فقالوا تكفوننا( :قوله ]٨[
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٤٢١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

: ]١[له فأثىن عليه يف مصاهرته فأحسن قال ذكر صهراً -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  .صدقين ووعدين فوىف يلفحدثين 

صـلى اهللا عليـه   -قـال رسـول اهللا   : قال -رضي اهللا عنه-عن عقبة بن عامر  - ٢٧٢١
  .ا به ما استحللتم به الفروجالشروط أن توفو أحق :-وسلم

  باب الشروط يف املزارعة
مسعت رافع بن خديج  :حدثنا حيىي بن سعيد مسعت حنظلة الزرقي قال - ٢٧٢٢

فرمبا  ]٣[فكنا نكري األرض ]٢[حقالًكنا أكثر األنصار : يقول -رضي اهللا عنه-
  .]٤[ومل ننه عن الورقأخرجت هذه ومل خترج ذه فنهينا عن ذلك 

  جيوز من الشروط يف النكاح باب ما ال
ال  :قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب هريرة  -  ٢٧٢٣

وال يزيدن على بيع أخيه وال خيطنب على خطبته وال  ]٥[ع حاضر لباد وال تناجشوايبي
  .تسأل املرأة طالق أختها لتستكفئ إناءها

  ]٦[ع على أن يعتقإذا رضي بالبي باب ما جيوز من شروط املكاتب
رضي - على عائشة  نادخل :حدثنا عبد الواحد بن أمين املكي عن أبيه قال -  ٢٧٢٦
 يا أم املؤمنني اشتريين فإنّ :دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت: قالت - اهللا عنها

أهلي ال يبيعوين حىت يشترطوا والئي  إنّ :نعم قالت :أهلي يبيعوين فأعتقيين قالت
                                                

 .حدثينصلى اهللا عليه وسلم ): قال( :قوله ]١[
 .زرعاً): حقالً( :قوله ]٢[
 .فنقول هذه القطعة يل وهذه لك): فكنا نكري األرض( :قوله ]٣[
 .أن نكري األرض بالورق فإنه ليس فيه ضرر ألحد: أي): ن الورقع( :قوله ]٤[
 .ضرر من يريد الشراءلالتناجش الزيادة يف الثمن ال لرغبة فيه بل ): وال تناجشوا( :قوله ]٥[
   .ألجل عتقه: أي): على أن يعتق( :قوله ]٦[
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٤٢٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ما شأن  :فقال ،أو بلغه - صلى اهللا عليه وسلم- يل فيك فسمع ذلك النيب  ال حاجة :قالت
فاشتريتها فأعتقتها واشترط  :وا قالتؤاشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شا :فقال ؟بريرة

  .الوالء ملن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط :- صلى اهللا عليه وسلم- أهلها والءها فقال النيب 
  باب الشروط يف الطالق

  .بشرطه ]٢[أو أخر فهو أحق ]١[إن بدا بالطالق :ابن املسيب واحلسن وعطاء وقال
 -صلى اهللا عليه وسلم- هى رسول اهللا ن: قال - رضي اهللا عنه- عن أيب هريرة  -  ٢٧٢٧

لألعرايب وأن تشترط املرأة طالق أختها وأن  ]٤[وأن يبتاع املهاجر ]٣[عن التلقي
تابعه معاذ وعبد . ]٥[لنجش وعن التصريةهى عن ايستام الرجل على سوم أخيه ون

وقال النضر  ،هينان :وقال آدم ،هين :الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرمحن
  .هىن :وحجاج بن منهال

  ]٦[باب الشروط مع الناس بالقول
أخربين يعلى بن مسلم وعمرو بن  :ابن جريج أخربه قال أخربنا هشام أنّ - ٢٧٢٨

حيدثه عن  ]٧[زيد أحدمها على صاحبه وغريمها قد مسعتهدينار عن سعيد بن جبري ي
حدثين أيب بن كعب  :قال - رضي اهللا عنهما- ا لعند ابن عباس إن :سعيد بن جبري قال

 موسى رسول اهللا فذكر احلديثقال  :- صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال
                                                

 .أنت طالق إن دخلت الدار: كأن قال): بدأ بالطالق( :قوله ]١[
 .إن دخلت الدار فأنت طالق : كأن قال): أو أخر فهو أحق( :قوله ]٢[
 .للركبان بشراء متاعهم قبل أن يعرفوا سعر البلد): عن التلقي( :قوله ]٣[
 .املقيم: أي): املهاجر( :قوله ]٤[
 .ع شاتك مثالً لتزداد لبناً فيغتر املبتاعربطك ضر): عن التصرية( :قوله ]٥[
 .دون اإلشهاد والكتابة): بالقول( :قوله ]٦[
 .قال ابن جريج): قد مسعته( :قوله ]٧[
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٤٢٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

﴿            ﴾]كانت األوىل نسياناً ]٧٢: الكهف 
  ﴿ والثالثة عمداً شرطاً ]١[والوسطى ]٢[

          

﴾ ﴿   ]٣[
  ٤[﴾ فانطلقا[ ﴿        ﴾

  .أمامهم ملك :ابن عباس قرأها
  باب إذا اشترط يف املزارعة إذا شئت أخرجتك

أهل خيرب عبد اهللا بن  ]٥[ملا فدع: قال -رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر  - ٢٧٣٠
كان عامل يهود  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا  إنّ :فقال عمر قام عمر خطيباً

عبد اهللا بن عمر خرج إىل ماله  وإنّ ]٦[نقركم ما أقركم اهللا :خيرب على أمواهلم وقال
فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجاله وليس هناك عدو غريهم هم عدونا هناك 

 :فقال ]٧[ومتنا وقد رأيت إجالءهم فلما أمجع عمر على ذلك أتاه أحد بين أيب احلقيق
ك لنا فقال وعاملنا على األموال وشرط ذل ]٨[أخترجنا وقد أقرنا حممد !يا أمري املؤمنني

كيف بك إذا أخرجت  - صلى اهللا عليه وسلم- ي نسيت قول رسول اهللا أظننت أن :عمر
    ..........................................................  ]٩[خيرب تعدو بكمن 

                                                
 .]٧٦: الكهف[﴾             ﴿و ):الوسطى( :قوله ]١[
 .هذه األوىل): ال تؤاخذين: قال( :قوله ]٢[
 .هذه الثانية): لقيا غالماً( :قوله ]٣[
 .هذه الثالثة): فانطلقا( :قوله ]٤[
 ".اإلرشاد"أي كسروا أيديه وأرجله والتفصيل يف ): ملا فدع( :قوله ]٥[
 .فإذا شاء اهللا أخرجناكم): ما أقركم اهللا( :قوله ]٦[
 .ليهودمن ا): أحد بين أيب احلقيق( :قوله ]٧[
 .صلى اهللا عليه وسلم): وقد أقرنا حممد( :قوله ]٨[
 .جتري): تعدو بك( :قوله ]٩[
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٤٢٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

كذبت يا  :قالف ]٢[كانت هذه هزيلة من أيب القاسم :بعد ليلة فقال ]١[قلوصك ليلة
ن م وعروضاً وإبالً فأجالهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر ماالً !عدو اهللا
رواه محاد بن سلمة عن عبيد اهللا أحسبه عن نافع عن ، وغري ذلك وحبال ]٣[أقتاب

  .اختصره -صلى اهللا عليه وسلم-ابن عمر عن عمر عن النيب 
  إخل... باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة

أخربين عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان يصدق  - ٢٧٣٢- ٢٧٣١
زمن  - صلى اهللا عليه وسلم-خرج رسول اهللا : قاال واحد منهما حديث صاحبه كلّ

خالد بن  إنّ :-اهللا عليه وسلم صلى-النيب  كانوا ببعض الطريق قالاحلديبية حىت إذا 
فواهللا ما شعر  ]٧[ ]٦[فخذوا ذات اليمني ]٥[خيل لقريش طليعة يف ]٤[الوليد بالغميم

-وسار النيب  ]١٠[لقريش يراًنذ ]٩[فانطلق يركض ]٨[خالد حىت إذا هم بقترة اجليشهم بِ

    ....................  ]١١[حىت إذا كان بالثنية اليت يهبط عليهم - اهللا عليه وسلم صلى
                                                

 .الناقة الصابرة على السري): قلوصك ليلة( :قوله ]١[
 .صلى اهللا عليه وسلم): أيب القاسم( :قوله ]٢[
 .         : مجع قتب): من أقتاب( :قوله ]٣[
 .موضع قريب مكة): بالغميم( :قوله ]٤[
 .حال): طليعة( :قوله ]٥[
 .وأقرضوهم ذات الشمال): ذات اليمني( :قوله ]٦[
فسلك اجليش ذلك الطريق فلما رأت خيل قريش قترة اجليش قد ): ذات اليمني( :قوله ]٧[

 .إخل... فواهللا ما شعر بِهم: خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعني إىل قريش وهو معىن قوله
 .           ): بقترة اجليش( :قوله ]٨[
 .دابته): يركض( :قوله ]٩[
 .مبجيء النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم): لقريش( :قوله ]١٠[
 .على قريش): عليهم( :قوله ]١١[
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٤٢٥ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ]٤[خألت القصواء :فقالوا ]٣[فأحلت ]٢[حل حل :راحلته فقال الناس ]١[منها بركت به
ما خألت القصواء وما ذاك هلا  :-صلى اهللا عليه وسلم-خألت القصواء فقال النيب 
 ]٦[والذي نفسي بيده ال يسألوين :قال مثُ ]٥[س الفيلخبلق ولكن حبسها حاب

فعدل  :زجرها فوثبت قال مأعطيتهم إياها ثُ يعظمون فيها حرمات اهللا إالّ ]٧[خطة
تربضا فلم  ]٩[يتربضه الناس ]٨[املاءعنهم حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد قليل 

العطش  -عليه وسلم صلى اهللا-حىت نزحوه وشكي إىل رسول اهللا  ]١٠[يلبثه الناس
هلم بالري  ]١١[ما زال جييشأمرهم أن جيعلوه فيه فواهللا  ممن كنانته ثُ فانتزع سهماً
اخلزاعي يف نفر من قومه  عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء ]١٢[حىت صدروا

 من أهل امة - صلى اهللا عليه وسلم- نصح رسول اهللا  ]١٣[ة وكانوا عيبةـزاعـمن خ
  :]١٤[فقال

                                                
 .صلى اهللا عليه وسلم): بركت به( :قوله ]١[
 .زجر للراحلة): حل حل( :قوله ]٢[
 .ومل تسر): فأحلت( :قوله ]٣[
  .اسم الناقة املباركة القصواءوتصعبت  حزنت: أي): خألت القصواء( :قوله ]٤[
 .ألنهم لو دخلوا قبل الصلح وصدهم قريش لوقع فيهم ما يفضي إىل سفك الدماء): حابس الفيل( :قوله ]٥[
 .قريش: أي): ال يسألوين( :قوله ]٦[
 .خصلة: أي): خطة( :قوله ]٧[
 .كيد لهالثمد املاء القليل وما بعده تأ): املاء على مثد قليل( :قوله ]٨[
 .يأخذه الناس قليالً قليالً: أي): يتربضه الناس( :قوله ]٩[
 .ومل يبقوا منه شيئاً حىت نزحوهمل يتركوا الناس ذلك املاء : أي): فلم يلبثه( :قوله ]١٠[
 .           ): جييش( :قوله ]١١[
 .رجعوا عن املاء مرويني): حىت صدروا( :قوله ]١٢[
مستودع خري الثياب شبه صدرهم  "العيبة"سره وأمانته،  موضع: أي): وكانو عيبة( :قوله ]١٣[

 .احلافظ لألسرار واألمانات بالعيبة
 .بديل): فقال( :قوله ]١٤[
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٤٢٦ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

٢[احلديبية ومعهم العوذمياه  ]١[أعدادي تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا إن[ 
 :-صلى اهللا عليه وسلم-املطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول اهللا 

قريشاً ا مل جنئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإنّإن احلرب وأضرت  ]٣[هكتهمقد ن
 ]٧[فإن أظهر ]٦[وبني الناس ]٥[وخيلوا بيين ]٤[ةوا ماددم مدؤهم فإن شاوأضرت بِ
 ]١٠[وإن هم أبوا ]٩[فقد مجوا فعلوا وإالّ ]٨[وا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناسؤفإن شا

ولينفذن اهللا أمره  ]١١[فوالذي نفسي بيده ألقاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد سالفيت
عند ا قد جئناكم من إن :لقا سأبلغهم ما تقول فانطلق حىت أتى قريشاً :فقال بديل

ال  :فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا قال سفهاؤهم هذا الرجل ومسعناه يقول قوالً
 :قال ،هات ما مسعته يقول :حاجة لنا أن ختربنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم

فقام عروة بن  - صلى اهللا عليه وسلم- مسعته يقول كذا وكذا فحدثهم مبا قال النيب 
                                                

 .قطعاملاء الذي ال ين والعداملاء الذي ينقطع،  فالثمدمجع عد بالكسر ضد مثد ): أعداد( :قوله ]١[
األمهات اليت معها  املطافيلالنوق احلديثات النتاج ذات اللنب  :مجع عائذ أي): العوذ( :قوله ]٢[

 .أطفاهلا ومراده أنهم خرجوا معهم بذوات األلبان من اإلبل ليتزودوا بألباا وال يرجعوا حىت مينعوه
 .أضعفتهم): قد كتهم احلرب( :قوله ]٣[
 .جعلت بيين وبينهم مدة: يأ): ماددم مدة( :قوله ]٤[
 .فيذروين أقاتلهم): وخيلوا بيين( :قوله ]٥[
 .من الكفار من غري قريش): وبني الناس( :قوله ]٦[
 .فإن أغلب على هؤالء الكفار: أي): فإن أظهر( :قوله ]٧[
 .من اإلميان والطاعة): فيه الناس( :قوله ]٨[
 .استراحوا من مشقة القتال: أي فقد مجواعليهم وإن مل أظهروا : أي): وإالّ فقد مجوا( :قوله ]٩[
 .أن خيلوا بيين وبني الناس): وإن هم أبوا( :قوله ]١٠[
 .حىت أموت وأبقى منفرداً يف قربي: تنفصل رقبيت أي: أي): سالفيت( :قوله ]١١[

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٢٧ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

 ،بلى :قالوا؟ ]٣[بالولد ]٢[لستوأَ :بلى قال :قالوا؟ ]١[أي قوم ألستم بالوالد :المسعود فق
 ]٤[ي استنفرت أهل عكاظ فلما بلحواألستم تعلمون أن :قال ،ال :قالوا ؟فهل تتهموين :قال
هذا قد عرض لكم  فإنّ :قال ،بلى :قالوا ،جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعين يعلَ

 - صلى اهللا عليه وسلم- ائته فأتاه فجعل يكلم النيب  :عوين آته قالوارشد اقبلوها ود ]٥[خطة
 ]٦[أي حممد :من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك حنواً - صلى اهللا عليه وسلم- فقال النيب 

قبلك  ]٩[لهصهل مسعت بأحد من العرب اجتاح أ ]٨[أمر قومك ]٧[أرأيت إن استأصلت
من الناس  ]١٣[اباًوشأي ألرى وإن ]١٢[وجوهاً ]١١[ي واهللا ألرىفإن ]١٠[وإن تكن األخرى

                                                

 .مثل األب يف الشفقة لولده: أي): بالوالد( :قوله ]١[
 .يل): لستمأ( :قوله ]٢[
 .مثل االبن يف النصح لوالده): لدبالو( :قوله ]٣[
 .االمتناع: التبليح): فلما بلحوا( :قوله ]٤[
 .خصلة خري وصالح وانصاف): خطة( :قوله ]٥[
 .صلى اهللا عليه وسلم): أي حممد( :قوله ]٦[
 .استهلكتهم بالكلية): استأصلت( :قوله ]٧[
 .قريش): أمر قومك( :قوله ]٨[
 .أهلك: اجتاح أي ،           : االجتياح): اجتاح أصله( :قوله ]٩[
 .فال خيفى ما يفعلون بك): األخرى( :قوله ]١٠[
إني ال أرى معك أعيان الناس وشرفائهم إنما معك أخالط : حاصله): واهللا ألرى( :قوله ]١١[

  من الناس كلّ رجل من قبيلة على حدة فال ميكن االيتالف بينهم فإني أراهم خليقاً وحقيقاً
القوا ويدعوك ومل يعلم عروة أنّ مودة اإلسالم أقوى من مودة القرابة وتأليف بأن يفروا إذا 

 .الرب أبقى من تأليف النسب
  .أعياناً): وجوهاً( :قوله ]١٢[
 .أخالطاً): أشواباً( :قوله ]١٣[
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٤٢٨ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

عنه  أحنن نفر ]٣[الالت ]٢[بظر ]١[امصص :فقال له أبو بكر ،أن يفروا ويدعوك خليقاً
أما والذي نفسي بيده لوال يد كانت  :قالف ،أبو بكر :قالوا ؟من ذا :فقال ،وندعه

 -عليه وسلمصلى اهللا - وجعل يكلم النيب  :قال ،ها ألجبتكلك عندي مل أجزك بِ
صلى اهللا عليه - واملغرية بن شعبة قائم على رأس النيب  ]٥[بلحيته ]٤[أخذكلمة فكلما 
صلى اهللا -ومعه السيف وعليه املغفر فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية النيب  - وسلم

صلى -أخر يدك عن حلية رسول اهللا  :وقال ،السيف ]٦[ضرب يده بنعل -عليه وسلم
أي  :فقال ،املغرية بن شعبة :قالوا ؟من هذا :فقال ،ع عروة رأسهفرف -اهللا عليه وسلم

يف اجلاهلية فقتلهم  وكان املغرية صحب قوماً ؟]٨[ألست أسعى يف غدرتك ]٧[غدر
ا اإلسالم فأقبل أم :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ،جاء فأسلم مثُ ]٩[وأخذ أمواهلم

ا املال فلست منه يف شيء ثُوأمصلى اهللا عليه -ة جعل يرمق أصحاب النيب عرو إنّ م
وقعت  خنامة إالّ -صلى اهللا عليه وسلم-فواهللا ما تنخم رسول اهللا  :بعينيه قال - وسلم

ها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ رجل منهم فدلك بِ يف كف
ه النظر هم عنده وما حيدون إليكادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصوات

واهللا لقد وفدت على امللوك  !أي قوم :فقال ،له فرجع عروة إىل أصحابه تعظيماً
قط يعظمه أصحابه ما  والنجاشي واهللا إن رأيت ملكاًووفدت على قيصر وكسرى 
                                                

 .    : املص): امصص( :قوله ]١[
  . قطعة حلم يف الفرج): بظر( :قوله ]٢[
 .ماسم صنم هل): الالت( :قوله ]٣[
 .عروة): أخذ( :قوله ]٤[
 .الشريفة على عادة العرب من تناول الرجل حلية من يكلمه ال سيما عند املالطفة): بلحيته( :قوله ]٥[
 .قبضته): بنعل( :قوله ]٦[
 .   : معدول عن غادر): غدر( :قوله ]٧[
 .ألست أسعى يف دفع شر خيانتك ببذل املال: أي): غدرتك( :قوله ]٨[
 .فكان ثقيف يريدون قتله فسعى له عروة وأدى الدية منه): وأخذ أمواهلم( :قوله ]٩[
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٤٢٩ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

رجل  وقعت يف كف واهللا إن تنخم خنامة إالّ ]٢[حممداً ]١[يعظم أصحاب حممد
ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على  ها وجهه وجلده وإذا أمرهممنهم فدلك بِ

هم عنده وما حيدون إليه النظر تعظيماًوضوئه وإذا تكلم خفضوا أصوات ه قد له وإن
ائته  :فقالوا ،دعوين آته :عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بين كنانة

صلى اهللا -وأصحابه قال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-فلما أشرف على النيب 
هذا فالن وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت له واستقبله  :-عليه وسلم

وا عن البيت سبحان اهللا ما ينبغي هلؤالء أن يصد :قال ،الناس يلبون فلما رأى ذلك
رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن  :قال ،فلما رجع إىل أصحابه

ائته فلما  :فقالوا ،دعوين آته :فقال ،مكرز بن حفص :ال لهالبيت فقام رجل منهم يق
هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل  :-صلى اهللا عليه وسلم-أشرف عليهم قال النيب 

فأخربين  :فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل قال معمر -صلى اهللا عليه وسلم-يكلم النيب 
قد  :-اهللا عليه وسلم صلى-أيوب عن عكرمة أنه ملا جاء سهيل بن عمرو قال النيب 

يف حديثه فجاء سهيل بن عمرو  :قال الزهري :قال معمر ،سهل لكم من أمركم
 ]٤[الكاتب -صلى اهللا عليه وسلم- فدعا النيب  هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً: ]٣[فقال

ا الرمحن أم :قال سهيلف ،بسم اهللا الرمحن الرحيم :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب 
فقال  ]٥[ولكن اكتب بامسك اللهم كما كنت تكتب ؟ا أدري ما هوفواهللا م

صلى اهللا عليه -فقال النيب  ،بسم اهللا الرمحن الرحيم واهللا ال نكتبها إالّ :املسلمون

                                                

 .صلى اهللا عليه وسلم): أصحاب حممد( :قوله ]١[
 .صلى اهللا عليه وسلم): حممداً( :قوله ]٢[
 .هات: سهيل): فقال( :قوله ]٣[
 .علي بن أيب طالب رضي اهللا تعاىل عنه): الكاتب( :قوله ]٤[
 .سورة النملقبل النبوة وقبل نزول ): كنت تكتب( :قوله ]٥[
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٤٣٠ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

فقال  ]١[هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا :قال مثُ ،اكتب بامسك اللهم :- وسلم
ددناك عن البيت وال قاتلناك ولكن ك رسول اهللا ما صواهللا لو كنا نعلم أن :سهيل

ي لرسول اهللا واهللا إن :-صلى اهللا عليه وسلم-فقال النيب  ]٢[اكتب حممد بن عبد اهللا
 ال يسألوين :وذلك لقوله :قال الزهري ]٣[وإن كذبتموين اكتب حممد بن عبد اهللا

ليه صلى اهللا ع-أعطيتهم إياها فقال له النيب  ّخطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال
تتحدث  ]٤[واهللا ال :على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به فقال سهيل :- وسلم

ه وعلى أن :ولكن ذلك من العام املقبل فكتب فقال سهيل ]٥[العرب أنا أخذنا ضغطة
سبحان اهللا  :قال املسلمون ،رددته إلينا ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إالّ

فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن  جاء مسلماً إىل املشركني وقد كيف يرد
يف قيوده وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه بني  ]٦[سهيل بن عمرو يرسف

فقال  يل ما أقاضيك عليه أن ترده إلَأو ]٧[هذا يا حممد :أظهر املسلمني فقال سهيل
أصاحلك  ال نذفواهللا إ :قال ،إنا مل نقض الكتاب بعد :-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

ما أنا مبجيز  :قال ،يل ]٨[فأجزه :-صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب  على شيء أبداً
بل قد أجزناه لك قال أبو  :قال مكرز ،ما أنا بفاعل :فافعل قال ]٩[بلى :قال ،لكذ

                                                

 .صلى اهللا عليه وسلم): حممد رسول اهللا( :قوله ]١[
 .صلى اهللا عليه وسلم): حممد بن عبد اهللا( :قوله ]٢[
 .صلى اهللا عليه وسلم): اكتب حممد بن عبد اهللا( :قوله ]٣[
 .إخل... بتتحدث العرال خنلي بينك وبني البيت احلرام : أي): واهللا ال( :قوله ]٤[
 .وقهراً): ضغطة( :قوله ]٥[
 .ميشي مشي املقيد املثقل): ويرسف( :قوله ]٦[
 .صلى اهللا عليه وسلم): هذا يا حممد( :قوله ]٧[
 .أمض فعلى فيه فال أرده إليك: أي): فأجزه( :قوله ]٨[
 .صلى اهللا عليه وسلم): بلى: قال( :قوله ]٩[
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٤٣١ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

أال ترون ما قد  أي معشر املسلمني أرد إىل املشركني وقد جئت مسلماً :جندل
-فأتيت نيب اهللا  :قال عمر بن اخلطاب ،يف اهللا شديداً باًلقيت وكان قد عذب عذا

 ألسنا على احلق :قلت ،بلى :قال ؟اًألست نيب اهللا حقّ :فقلت -صلى اهللا عليه وسلم
ي إن :قال ن؟يف ديننا إذ ]٢[الدنية ]١[فلم نعطي :قلت ،بلى :قال ؟وعدونا على الباطل

ا سنأيت البيت ليس كنت حتدثنا أنأو: ]٣[قلت ،رسول اهللا ولست أعصيه وهو ناصري
ك آتيه فإن :قال ،ال :قلت :قال ،أنا نأتيه العام ]٤[بلى فأخربتك :قال ؟فنطوف به
 ،بلى :قال ؟اًيا أبا بكر أليس هذا نيب اهللا حقّ :فأتيت أبا بكر فقلت :قال ،ومطوف به

دنية يف ديننا فلم نعطي ال :قلت ،بلى :قال ؟وعدونا على الباطل ألسنا على احلق :قلت
ه وهو وليس يعصي رب - صلى اهللا عليه وسلم- ه رسول اهللا أيها الرجل إن :قال ن؟إذ

أليس كان حيدثنا أنا سنأيت  :قلت ،ه على احلقفواهللا إن ]٦[بغرزه ]٥[ناصره فاستمسك
ك آتيه فإن :قال ،ال :قلت ،ك تأتيه العامأفأخربك أن ،بلى :قال ؟البيت ونطوف به

فلما فرغ من قضية  :قال لذلك أعماالً ]٧[قال عمر فعملت :قال الزهري .ومطوف به
 :احلقوا قال مقوموا فاحنروا ثُ :ألصحابه - صلى اهللا عليه وسلم- الكتاب قال رسول اهللا 

منهم أحد دخل فلما مل يقم  ،]٨[فواهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثالث مرات
                                                

 .م ما اشترطوا علينا وأن يكون هلم الغلبة يف كل شرطبأن نسلم هل): فلم نعطي: قلت( :قوله ]١[
 .احلالة الردية اخلبيثة: أي): الدنية( :قوله ]٢[
 .قال عمر رضي اهللا تعاىل عنه): قلت( :قوله ]٣[
 .استفهام عن اإلخبار): فأخربتك( :قوله ]٤[
 .يا عمر): فاستمسك( :قوله ]٥[
 .                                      :أي الغرز لإلبل كالركاب للفرس): بغرزه( :قوله ]٦[
                                                                                  ): فعملت( :قوله ]٧[

فما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ خمافة  ،                        
 .إسحاق كالمي الذي تكلمت به رواه ابن

  رجاء أن يرتل الوحي فيبطل الصلح وألنّ األمر املطلق): حىت قال ذلك ثالث مرات( :قوله ]٨[
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٤٣٢ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ك اخرج اأحتب ذ !يا نيب اهللا :س فقالت أم سلمةعلى أم سلمة فذكر هلا ما لقي من النا
منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم  ال تكلم أحداً مثُ

 منهم حىت فعل ذلك حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل أحداً
 ]٢[جاءه نسوة مؤمنات مثُ ]١[غماً حىت كاد بعضهم يقتل بعضاً بعضهم حيلق بعضاً

 فأنزل اهللا ﴿                ﴾﴿ حىت بلغ  

  ]له يف الشرك فتزوج  فطلق عمر يومئذ امرأتني كانتا ]١٠: املمتحنة[﴾ ]٣
صلى اهللا عليه - رجع النيب  مأمية ثُ إحدامها معاوية بن أيب سفيان واألخرى صفوان بن

 ،إىل املدينة فجاءه أبو بصري رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا يف طلبه رجلني - وسلم
العهد الذي جعلت لنا فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حىت بلغا ذا احلليفة فرتلوا  :فقالوا

سيفك هذا يا فالن  ي ألرىواهللا إن :يأكلون من متر هلم فقال أبو بصري ألحد الرجلني
 :فقال أبو بصري ،ه جليد لقد جربت به مث جربتأجل واهللا إن :فقال ،ه اآلخرفاستلّ جيداً

أرين أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حىت برد وفر اآلخر حىت أتى املدينة فدخل املسجد 
فلما انتهى  ]٤[لقد رأى هذا ذعراً :حني رآه - صلى اهللا عليه وسلم- يعدو فقال رسول اهللا 

فجاء أبو  ]٦[ي ملقتولوإنواهللا صاحيب  ]٥[قتل :قال - صلى اهللا عليه وسلم- إىل النيب 
أجناين اهللا منهم قال  ميا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك قد رددتين إليهم ثُ :بصري فقال

    .........................................  ]٧[ويل أمه :-صلى اهللا عليه وسلم- النيب 
                                                

 .ال يقتضي الفور   
 .ازدحاماً: أي): غماً( :قوله ]١[
 .ثناء مدة الصلحأيف ): مؤمنات( :قوله ]٢[
 .تواملراد ي املؤمنني عن املقام على نكاح املشركا): بعصم الكوافر( :قوله ]٣[
 .خوفاً): هذا ذعراً( :قوله ]٤[
 .أبو بصري): قتل: قال( :قوله ]٥[
 .وإنه ليقتلين إن مل متنعوين عنه: أي): وإني ملقتول( :قوله ]٦[
  .هو ويل ألمه: أي): ويل أمه( :قوله ]٧[
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٤٣٣ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

ه سريده إليهم فخرج حىت أتى ع ذلك عرف أنفلما مس ]٢[لو كان له أحد ]١[مسعر حرب
بأيب بصري فجعل ال  ]٥[منهم أبو جندل بن سهيل فلحق ]٤[وينفلت :قال ]٣[سيف البحر

حلق بأيب بصري حىت اجتمعت منهم عصابة فواهللا  خيرج من قريش رجل قد أسلم إالّ
ا أمواهلم اعترضوا هلا فقتلوهم وأخذو ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشأم إالّ

فمن  ]٦[تناشده اهللا والرحم ملا أرسل - صلى اهللا عليه وسلم- فأرسلت قريش إىل النيب 
    إليهم فأنزل اهللا ﴿ - صلى اهللا عليه وسلم- فأرسل النيب  ]٨[فهو آمن ]٧[أتاه

    ﴾ حىت بلغ﴿    ﴾]وكانت  ]٢٦- ٢٤: الفتح
م مل يقروا أنبسم اهللا الرمحن الرحيم وحالوا بينهم : ـه نيب اهللا ومل يقروا بمحيتهم أ

﴿: ]٩[وبني البيت قال أبو عبد اهللا  ﴾ ١١[ ]١٠[رباجل العر[ ﴿ ﴾ ١٢[امنازوا[ 
نعتهم ومحيت القوم ماحلمية محيت أنفي محية وحممية ومحيت املريض محية 

                                                

ما يوقد به نار احلرب يعين أنه مسعر حرب : املسعر اسم آلة أي): مسعر حرب( :قوله ]١[
 .إيقاد نار الفتنة وباعث على

 .يشاركه يف هذا اإلسعار ألبطل الصلح وأثار الفتنة): لو كان له أحد( :قوله ]٢[
 .ساحل): حىت أتى سيف البحر( :قوله ]٣[
 .تعبري للماضي باملضارع إحضاراً للقصة): ينفلت( :قوله ]٤[
 .مع سبعني راكباً من املسلمني): فلحق( :قوله ]٥[
 .إالّ أرسل إىل أيب بصري ومن معه أن ميتنعوا عما يفعلون: أي): ملا أرسل( :قوله ]٦[
 .صلى اهللا عليه وسلم): فمن أتاه( :قوله ]٧[
 .من الرد إىل قريش): فهو آمن( :قوله ]٨[
 .يف تفسري لغات الكرمية): قال أبو عبد اهللا( :قوله ]٩[
 .واملراد املشقة): معرة العر احلرب( :قوله ]١٠[
   .      : )اجلرب( :قوله ]١١[
 .متيز بعضهم عن بعض): امنازوا( :قوله ]١٢[
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٤٣٤ 

  التعليق الرضوي على صحيح البخاري شروطالاب كت )          (    

  )اإلسالمية ةالدعو( "املدينة العلمية" :جملس  )   (  

وأمحيت الرجل  ]٢[وأمحيت احلديد ]١[محاية وأمحيت احلمى جعلته محى ال يدخل
رسول اهللا  قال عروة فأخربتين عائشة أنّ :قال عقيل عن الزهريو ]٣[إذا أغضبته إمحاء

ه ملا أنزل اهللا أن يردوا إىل كان ميتحنهن وبلغنا أن -صلى اهللا عليه وسلم-
هاجر من أزواجهم وحكم على املسلمني أن ال ما أنفقوا على من  ]٤[املشركني

جرول اخلزاعي  تميسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتني قريبة بنت أيب أمية وبن
فتزوج قريبة معاوية وتزوج األخرى أبو جهم فلما أىب الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق 

 ﴾        ﴿املسلمون على أزواجهم أنزل اهللا 
والعقب ما يؤدي املسلمون إىل من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن  ]١١: املمتحنة[

 هاجرن يتله زوج من املسلمني ما أنفق من صداق نساء الكفار الال يعطى من ذهب
أبا بصري بن أسيد  نّها وبلغنا أمن املهاجرات ارتدت بعد إميانِ أحداً وما نعلم أنّ

يف املدة فكتب األخنس  مهاجراً مؤمناً -صلى اهللا عليه وسلم-الثقفي قدم على النيب 
  .يسأله أبا بصري فذكر احلديث -صلى اهللا عليه وسلم-بن شريق إىل النيب 

                                                

 .فيه أحد): ال يدخل( :قوله ]١[
  .يف النار فهو حممى): أمحيت احلديد( :قوله ]٢[

 .محاءإتقصد : أي): محاءإ( :قوله ]٣[
             ٓ                              ٓ               : يعين): أن يردوا إىل املشركني( :قوله ]٤[

                                       . 
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